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ലഘയ,ശിക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷം 

അതില് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ, നിരബ 

ന്ധിച്ച് ശിക്ഷണം അടിച്ചേല്പ്പിക്കു 

ന്നതിലാണു് തകരാറു. ഹേമിച്ചു് ശി 

ക്ഷണം. നടപ്പ ലാക്കണമെന്നു വരുന്ന 

പക്ഷം, അതിനു ഫ്റഠാന്സിസ് ത 
യാറില്ല. അദ്ദേഹം പാഞ്ഞു: "കര് 
ത്താവിനന്െഠ സൈനികോദ്വോഗ 
സ്ഥനായി ജോലി നോക്കാന് ഞാന് 
ആളല്ല.” വേഠൊരിക്കല് ഫ്ഠാന്സി 
സ് പാഞ്ഞു: "പ്രസംഗം കൊണ്ടും 
ഉപദേശംകൊണ്ടും ജിവിതദൂഷ്ടാന്തം 
കൊണ്ടും അവരെ തിരുത്തി, ഉത്തമ 

മാരഗ്ഗത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നതിനു” 
എനിക്കു കഴിപില്ലെന്നു വരുകില്, 
ഈ ലോകത്തിലെ മജിസ്ര്േട്ടുമാരെ 

പ്പോലെ അവരെ അടിച്ചും ദണ്ഡി 
പ്പിച്ചം അവരുടെ ആരാച്ചാരയിത്തീ 
രാന് എനിക്ക് നിവൃത്തിയില്ല.” ദ 
ണ്ഡനത്തിന്െറ ആ കിരാരജൃഗ 
ത്തില് ഇത്ര വിശിഷ്ടമായ ചിന്തകശ 
ഫ് ഠാന് സിസിനുണ്ടായിയെന്നതു” എ 
തയോ അത്ഭതാവഹമാണു | ാ 
തനെഠ മാനസ്സികശക്തിയെപ്പഠഠി 

യുള്ള ശങ്ക ഫ്ഠാന്സിസിനു ഇ, 
പ്പോഗ ശരീരത്തെപ്പഠറിയുമുണ്ടായി. 
കണ്ണുകളുടെ കാള്സ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടി 

തരിക്കുന്നു; മുമ്പണ്ടായിരുന്ന ഈളങ്ട്സ്വ 

എടായാട്യ്ായായായാംയായാൊകടാാവായാ്െം, 

കൊട്ടാരക്കര ്ഠ: 

ആയയരവേദ ഓഷധസോ 

വടകം, തങ്കഭസ് മം 

ഒ്ടൊ്യാ ച്ട്പി്ള്പാകിക്പാക്്പാള പടപ്പാട്ട് 

ഏജന്സികഠം _അഞ്ചല്, ആയ്ക൪, അടൂര, കൊട്ടാരക്കര 4൦ 1. 
2, കുന്നിക്കോട്, 

ചാത്തനൂ൪, ചെങ്ങമനാട് , പത്തനംതിട, ഹരിപ്പാട്ട് 

പ്പുകഗ, വാജീകരണസുധ, ഉരമരുന്നു 
ഗുളിക, ദന്തധാത്രി പല്പ്പൊടിച നാസികാചൂര്ണ്ണം, മാനസമിത്ര 

തുടങ്ങിയ പ്രത്വേക ഓഷധങ്ങളും 

പ്പെട്ട മഠ൮ എല്ലാ ആയുര്വേദ ഓഷധങ്ങളും ഹെഡാഫീസിലും 
ബ്രാഞ്ച,കളിലും നിന്നു് മിതമായ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണു” ഏജു 
ന്സികളില്ലാത്ത സലഘങ്ങളില് ഏജന്സി അനുവദിക്കുന്നതാണു് ം 

വൈദ്യന് 

ചി. ഒ. തോമ്മസ്, 

പുനലൂര് 

ഉയദ്രരതം ആര്യവൈദ്യശാല (൫) 
[. |. പുനലൂര്. 

കല്ലിശ്ശേരി 

പ്രധാന 

വൈദ്യകലാനിധി 

പം തം ത്ത അം 

(൭൪.൪ യയാ. 
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ലതയും പ്രസരിപ്പുമൊന്നും ഇപ്പ്ോോഥി 

ല. ഒരു പക്ഷേ, സംഘ്ട്ടനത്തിന്െറ 
യം ഞെരുക്കത്തിന്െഠറയും ഈ കാ 
ലം എല്ലാ മിസ്റ്റിക്കുകള്ക്കും പൊതു 
വായി അന്ദഭവപ്പെടുന്ന ഒന്നുതന്നെ 

യായിരിക്കാം, കുരോക്കാലത്തേക്കു ", 

ദൈവം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട പോയിയെ 
ന്നൊരു തോന്നത്ം സര്വത്ര അന്ധ 
കാരമയംം ദൈവവുമായുള്ള മഹത്താ 
യ ആ ഐെക്വത്തില് നിന്നു സംജ്ടാത 

മാകുന്ന ഈജ്ജിതം ദു൪ബലമായിക്കഥി 
ഞ്ഞും വലിയ മിയ്റ്റിക്കുകളുടെ ജീവിത 

ത്തില്, അവരുടെ അആഭ്ധ്യാത്മിക 

ശക്തി അതുശക്കൊളുളുന്ന ശരീര 
ത്തെ വെവൃതെ വിടുന്നതായി കാണു 

ന്നില്ല. ഫ്ഠാന്സിസിന്െ ആ 
മിസ്റ്റിക്കല് ശക്തിയാണു അദ്ദേഹ 
ത്തിനെഠശരീരത്തിനു് ചലനശ 
ക്തി പ്രദാനം ചെയ്തിരുന്നതു”. അതു 
വാരന്നൊഴ്ുകിക്കഥിഞ്ഞപ്പോഗ, അ 
ദ്ദേഹം നിശ്ചേഷ്ടനായിത്തിരന്നുപോ 
യി, ബൊളോോഗ്നായില് നേരിട്ട പരാ 

ജുഹു ം ദൈവത്തിന്മേലുള്ള പിടി അയ 

ഞ്ഞതുടങ്ങിയതിന്െഠറ ഫലമായിരി 
ക്കാം; അതദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കു 

ക തെന്ന ചെയ്യു, 
അന്ധകാരജടിലമായ ഈ നാഥിക 

യില് ഫ്ഠാന്സിസിണ്ന്െഠ ചിന്തകള് 
ഇപ്രകാരം പഞ്ഞു: "എന്െറ സ 

ന്ദേശത്തിന്െഠ വാസ്പവികതയെല്പ 
ഠി എനിക്കു യതൊരു സംശയവു 

മില്ല. ആരെയും ബലപ്രയോഗത്താല് 
ഹേമിക്കരുതെന്നുക്ളതു”" അതിന്െഠ 
കാതലായ ഭാഗമാണു്. ദ്ദഷ്ഠാന്തം 
കൊണ്ടു പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ആയി 

ക്രട്ര. എന്െറ മനസ്സിനെ എനിക്കു” 
എന്നും സംശയമായിരുന്നും ഇപ്പ്പോഗ 
ശരീരത്തെക്രുടി സംശയിക്കേണ്ടി വ 
ന്നിരിക്കുന്നും ആത്മാവിനെക്കൂടി___ 
ദൈവവുമായി ഒന്നായി ചേരുന്നതുവ 

രെ.__സംശയിക്കണമായിരിക്കും, .-എ 

ന്രെഠ മാര്ഗ്ഗത്തിന്റെ ആരംഭം കാ 
ണുന്നതിന് എനിക്കു കഴിയുന്നുണ്ട്. 
അവക്കുവേണ്ടി ഞാന് എന്ടെ ദുരബ 
ലശക്തിംമുഴുവന് സംഭരിച്ചു ശുഭ്ധീ 
കരിക്കണം;__ഞാന് വിശ്വസിക്കുന്ന 
രിതിയില് ജീവിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിം 
എനന്െഠ ശരീരം മുഴുവന് രസന 
യായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടത്തണം, വ 

ക്ഷേ, അവരുടെ ആടിടയന് വേഠൊ 
രാഗ ആയേ മതിയാവും അവര്ക്കു 
മാ൪ഗ്ഗദ൪രശിത്വം നല്കാനും, വേണ്ടി 
വന്നാല് മുദുലമായ ശിക്ഷണം നല് 

കി അവരെ തിരുത്തുവാനും അവ 

ക്ഭ മറെറാരു ആട്ടിടയന് ആവശ്യ) 
മാണു്.” 

ചര്ച്ചുവിക്ക് ലി 

ഏതാണ്ടൊരു ശാന്തത അമദദ്ദഫത്തി 

നു കൈവന്നു; തന പരാത അദ്ദേ 
ഹം മുമ്പില് കണ്ടും 

മ. 4 റ ം 

1990ലെ മൈക്കഗ മസ കാലംം 

ഫ്ഠാന്സിസ്കതകന് സമൂഹത്തിനെ 

ചാപ ഠഠ൪ സമ്മേളനം നടക്കുകയാ 

ണു. ഫ്റാന്സിസ് മടങ്ങിയെത്തി 
യ വാര്ത്ത കേട്ട് ഇഠഠലിയുടെ നാനാ 

ഭാഗങ്ങളില് നിന്നുമായി ഒരു വമ്പി 

ച്ച സംഘം സഹോദരന്മാര സന്നിഹി 

തരായിട്ടുണ്ടു . എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും 
സന്തുഷ്ടി നിഥലിക്കുന്നുണ്ടു ഫ് ഠാന് 
സിസിനോട്ട ക്ര൮൭൭ ചുരുക്കം പേര 

മാത്രമല്ല മത്സരികളായ അസുംബ്യം 

പേര, ഫ്ഠാന്സിനോടട പല കരര്യ 
ങ്ങളിലും വിയോജിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും 

അവരും അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു; 

ഏററവും ഉ ല്ക്ൃഷ്ഠനായ വ്ൃക്തിയായി 

അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിക്കുന്നതില് അ 

വക്ക വൈമനസ്വമില്ല, അദ്ദേഹം നേ 
താവായിരിക്കേണ്ടെന്നു ആഗ്രഹിക്കു 
ന്നവര് അക്രൂടത്തിലാരുമില്ല. അദ്ദേഹ 

ത്തിന്െറ നേതൃത്വം കേവലം നാമമാ 
ത്രമായിരിക്കണമെന്നു' അവരില് ചി 
ലര൪ക്കു ആ ഗ്രഹമണ്ടെന്നു മാത്രം. 

ഫ്രാന്സിസിനെ അസാന്നിദ്ധ്യത്തി 
ല് അദ്ദേഹം മുത്ങിമരിച്ചുവെന്നും ബ 

ന്ധനസ്ഥനാക്കപ്പെട്ടെന്നും രക്തസാക്ഷി 

യായി മരിച്ചെന്നും മഠറുമു്ള കിംവ 

ദന്തികശ നാട്ടിലെങ്ങും പ്രചരിച്ച 
പ്പോഗ അവരെ ല്ല 20൦ എ ന്തു 
ഭയന്നു പോയി! അദ്ദേഹത്തിന്െഠ 
പ്രത്വാഗമനത്തില് അ.വ൪ സന്തുഷ്ടരാ 
യിം ആശ്ചാസത്തിന്െൌഠ ദീരഫശഖ്യാ 
സം അന്തരീക്ഷത്തില് വിലയിച്ചു. 

സഹോദരന്മാര എല്ലാവരും ആസ 
നസ്ഥരായിം ഫ്ഠാന്സിസ് അഭ്ധ്വ 
ക്ഷ പീഠത്തില് നിന്നെഴണന്നേഠവം സ 

൪വത്ര നിശ്ശൂബ്യത. സമൂഹാഭ്ധ്യക്ഷന് 
തന്റ ഹൃദയത്തില് തിങ്ങി നിന്ന 
സംഗതികശ ഓരോന്നായി സദസ്വരു 
ടെ മുമ്പില് നിരത്തി, സദസ്റ്റിന്െഠ 
ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്ന് , ഏങ്ങലടികളം 
വിതുമ്മിക്കതിച്ചിലും കേഗക്കാഠായിം 
ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹത്തെ ഭരി 
ച്ചു നടത്താന് തനിക്കു പ്രാപ്യിയി 
ല്ലെന്നും അവരിലൊരുവനേപ്പപോലെ 

സേവനമനുഷ്ടിച്ചു കഴിയാന് മാത്രമാ 
ണു തന്െറ ആഗ്രഹമൊന്നും ഫ്ഠാന് 
സിസ് തുഠന്നു പാഞ്ഞു. സഹോദര 
ന്മാരെ ദൈവം കാണിച്ചു തന്ന മാര്ഗ്ഗ 
ത്തില് നയിക്കുന്നതിനല്ലാതെ മഠ൮ 
യാതൊരു കാര്യത്തിലും ത്വനിക്കു ശ്ര 
ദ്ധയില്ലെന്നതിനു ദൈവം സാക്ഷി, 
നേതൃത്വം ഉപേക്ഷിച്ചു, അവരുടെ 

മുമ്പില് ശരിയായമാര്ഗ്ഗത്തില് നട 
ക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം തണ്െഠ ഉദ്ദേ 
ശം സാധിതപ്രായമാകുമെന്നു' അദ്ദ 
ഫം വിശ്വസിക്കുന്നു, ഈ സംഗതി 

യെല്പഠറി., കര്ദ്ദിനാഗയയഗോലിനോ 
യുമായി ആലോചിച്ചുവെന്നും അദ്ദേ 

ഹം അനുഭാവപൂര്വം വേണ്ട ഉപദേ 

ശങ്ങഗ നല്കിയെന്നും, ആ ആ 

ലോചനയുടെ ഫലമായി അവരിരുവ 

രുമെത്തിച്ചേര്ന്ന തീരുമാനമാണ് 
താന് ഇപ്പോ പ്രഖ്വാപിക്കുന്നതെ 
നും ഫ് ഠാന്സിസ് പ്ൃക്തമാക്കി. ഒരു 

പണ്ഡിതനുംസഭാനിയമ വിശാരദനും 

തന്െഠ ആദിമാനുയായികളിലൊരാ 
ളം ഉഠഠ മിത്രവുമായ പിറഠര്കറഠാ 
നിയെ അവരുടെ നേതാവായി നി 

യമിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഫ്ഠാന്സിസ് 
പ്രസ്മാവിച്ചു. പീഠറഠര കഠഠാനി ത 
ന്െഠ വികാരി ജനഠല് ആയിര? 
ക്കം ഫ്റ്റാന്സിസ് കുറേ സമയം 
ഏകാന്തതയില് ചെലവഴിക്കാന് പോ 
വുകയാണു്. സഹോദരന്മാരുടെ അ 
ണികളിരുസമാധാനം പവു:സ്ഥാപിക്കു 

ന്നതിനുവേണ്ടി തന്െഠ നിയമാവലി 
യില് വല്ല ഭേദതഗതിയും സാദ്ധ്യമാ 
ണോ എന്നു” പരിശോധിക്കുകയാണ് 
യാത്രോദ്ദേശ്വം. ഒരു ഉത്തമസഹോദ 
രനും പണ്ഡിതനും ബുദ്ധിമാനുമായ 

സ്സ്റേയഠിലെ സീസർ തന്നെ അനുഗമി 
ക്കട്ടെ. 

"സ്ററെക്ഷ്വ,ലം പചെര്൪ഫക് ഷനിസ് 
എന്ന വുരാതന രേഖയില് സമ്മേളന 
ത്തിന്െറ അന്ത്യഭാഗത്തെപ്പഠഠി ഇപ്ര 
കാരം രേഖപ്പെടടത്തിയിരിക്കുന്നു: 
“ഒരു ചാപ് ഠഠ൪സമ്മേളനത്തില് സ 
ഹോദരന്മാരുടെ മുമ്പില്വച്ചു് , വി 
ശുഭ്ധവിനയമെന്ന പുണ്വം പരി 
ശിലിക്കുന്നതിലേക്ക് അദ്ദേഹം 
തനന്െഠ ഓദ്വേഗിക സ്ഥാനം രാജ്മി 
വച്ചും അദ്ദേഹം പാഞ്ഞു: “ഇന്നു 
മുതരു ഞാന് നിങ്ങധക്കു മരിച്ചവ 
നെപ്പ്പോലെയാണു . ഇതാ സഹോദ 
രന് പീഠഠ൪ കഠഠാനി. നിങ്ങളും 
ഞാനും അദ്ദേഹത്തെ അനുസരി 
ക്കേണ്ടതാണു'”. അദ്ദേഹം പീഠഠരു 
ടെ മുമ്പില് തലകുനിച്ചു, അനുസ 
രണവും വണക്കവും വാഗശാനം ചെ 

ഷ്്ും ഇത്തരത്തിലൊരു പിതാവു” 
തങ്ങളെ അനാഥരാക്കി വിടുന്ന ഒരു 
രീതിയിലേക്കു സംഗതി നീങ്ങുന്ന 
തു കണ്ടു” സഹോദരന്മാർ വിലപി 
ക്കാനും ഏങ്ങലടിച്ചു കരയാനും തു 
ടങ്ങി, ഫ് ഠാന്സിസ് എഗ്ലന്നേ 
൮0% കണ്ണുകശ സ്വര്ഗത്തിലേക്കു 
യര്ത്തി, കൈകള് ക്രപ്പി, ഇപ്ര 
കാരം പാഞ്ഞു: "കര്ത്താവേ, അ 
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ലോകത്തിനു വേണ്ട സമാധാനം 
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"ഭദ്രമായ ക്രമസമാധാനത്തിലും 
നിതിയുടെ പ്രപര്ത്തനത്തിലും ഉഠച്ച 
ലോകസമാധാനമാണു ഖേണ്ടതെന്നും 
അതിനുപകരം ആകാംക്ഷയ്ക്കും അസ്വാ 
സ്ഥ്യങ്ങഗക്കുമിടയിലുള്ള താല്ക്കാലിക 
സമാധാനമോ തനെപ്പന് നിഷ്പക്ഷ 
തയോ അല്ലാ വേണ്ടതെന്നും” ബോം 
ബെ ആര്ച്ചു ബിഷപ്പ് പലേഠിയ൯ 

കര്ദഭ്ദിനാശ ഗ്രാഷ്വ്വാസ് ഇന്നിപിടെവ 
ചുപ്രസ്മാവിച്ചു.നയയോക്ക് ആര്ച്ചുബി 
ഷപ്പിന്െഠ അതിഥിയായി രണ്ടുമാ 
സം അമേരിക്കയില് പയ്യടനം നടത്തു 
ന്നതിനാണു കര്ഭ്ളിനാശ ഗ്രാഷ്വസ് ഇ 
വിടെ എത്തിയിട്ടുളളതു”. ന്ൂയോക്കി 
ര 60,000 കത്തോലിക്കര് പങ്കെട 
ത്ത യോഗത്തില്വച്ചു *പ്രാർത്ഥനയി 
ലൂടെയും തപസ്സിലൃടെയും ലോകസമാ 
ധാനം എന്ന വിഷയത്തെപ്പഠഠി അ 
ദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചും 

സുഖത്തോടടം സന്തോഷത്തോട്ടം ക്ര 
ടി തനേഠയയം കുടംബത്തിനേഠയുയം ഭാ 
വി ആസൂത്രണം ചെയ്യന് സാധാര 
ണ മനുഷ്യനു കഥിയാഠാക്കുകയാണു 

ലോകത്തിന്െൌ സമാധാനലക്ഷ്വമെ 

ന്നു” അദ്ദേഹം പാഞ്ഞു. 

പ്രസിഡണ്ടു” ഐസന്ഹോവർൻ ഇ 
ടയ്ക്്കിടെ പഠയാവ൮ുളള ലോകസമാധാ 
നആശയത്തെ കര്ദ്ദിനാഗ ഗ്രാഷ്വാസ് 
വാഥ്ത്തിം ലോകസമാധാനത്തിന്നെഠയ 
ഭാവിയേചപ്പഠഠി ലോകത്തിലെ രാജ്വത 

ന്ത്രജ്ഞന്മാക്ക ക്രടിയിരുന്നാലോചിക്കു 
വാന് അരുക്രലമായ പരിതസ്ഥിതിയു 
ണ്ടായാല് നെഹ് ൮ അതിനെ സ്വാഗ 

തുച്ചമായ പ്രവ 

ത്തനം കൊണ്ടു മാത്രംപോരെന്നുംദൈ 
പത്തോടുളള പ്രാരത്ഥന അത്വയവേശൃ 
മാണെന്നും കര്ദ്ദിനാഗ പ്രസ്താവിച്ചു. 

വിടുന്നു എന്നെ ഏല്ലിച്ച ഈ കുടം 
ബത്തെ ഞാന് ഇതാ തിരിച്ചേല്ലി 
ക്ളന്നും അവരെ ഇനിയും കാത്തു പു 

ലര്ത്തുന്നതിനുളള ശക്തിയോ കഥി 

വോ എന്നിലില്ല. അതുകൊണ്ടു് 
ഞാന് അധഖവരെ മിനിസ്റ്റ൪മാരുടെ 
പക്കല് ഭരമേല്ലിക്കയാണ്. അവരു 

ടെ ഉദാസീനതകൊണ്ടോ ചീത്ത 

ദുഷ്ടാന്തം കൊണ്ടോ ശിക്ഷ 

ണത്തിന്െഠ ക്രമക്കേടടകൊണ്ടോ 
ഏതെങ്കിലും സഹോദരന് തെഠറി 

പ്പോകാന് ഇടവന്നാല്്, അവർ 
ന്യായവിധി ദിവസം അതിനു ഉ 
ത്തരം പഠയട്ടെ,” 

“ജീവിതത്തിന്െറ പൃ൪ണ്ണതയ്കകു ബു 
ഭ്ധിമുട്ടും കഷ്ടപ്പാടും സഹിക്കേണ്ടിവ 

രുംം ജീവിക്കുക എന്നുവെച്ചാല് പൊ 

രുതിനില്ക്കുകയാണു; അതുതന്നെ ക 

ഷ്ൂപ്പെടലാണല്ലെൊംകഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സ 

ന്നഭ്ധത മനുഷ്വത്വത്തെക്കുഠിക്കുന്നു, ക 

ഷ്ടം വരുമ്പോഗ അതു സഹിക്കുന്നതു മ 
നുഷ്യനന്െഠ യോഗ്യതയാണ്. എന്നാ 

ല് നല്ലൊരു ലക്ഷ്വത്തിനുധവേണ്ടി ക 
ഷ്ടം വരിയഷ്ക്കുല് മഹത്വലക്ഷണമാണെ 

നും കര്ദ്ദിനാഗ ചൂണ്ടിക്കാടി. 

പത്രാധിചര്ക്കുള്ള കത്തു് 

മറര് ബറ്റെബ്വായയും നമ്മുടെ 
മാര്ത്തോമ്മാമാരും 

ചര്ച്ച വീക്കിലിയിലെ ബം ഇട്ടീ 

രാമല്ലാനച്ച൭ ന്റ ലേഖന 
ത്തില് ഖെലെബ്ായ മെത്രാന്നു് മൂന്നു 

ഭാഷകളഠിയാമായിരുന്നു എന്നു പാഠ 

ഞ്ഞിരിക്കുന്നും അഠബിയിലും അദ്ദേ 

ഹം വുസ്മകമെഗൃതി ഏനനാണെന്െഠ 
അറിവു”, അങ്ങനെ നാലുഭാഷം 

അദ്ദേഹമോ സമകാലീനരായ ഏ 

ഷ്ധ്യാക്കാരേര, അവര്ക്കും മുന്പുണ്ടായി 
രുന്ന ഏഷ്വയാക്കാരോ, അഭ്ദേഹത്തി 

ന൯െഠ 1220-506-നു ശേഷം 1286 
മുതല് 1517 വരെ ജീവിച്ചിരുന്നു 
വല്ല ഏഷ്വാക്കാരനും (തെന്നിന്ഡ്വ 
രൊഴികെ) മരേത്തോമ്മാ ശ്ളീഹാ 
യെപ്പഠഠി സുറിയാനിയില് എഴുതി 

യിട്ടുള്ളതില്, അഥവാ പഠഞ്ഞതാ 

യി യൂോപ്യൃന്മാരോ മറേഠാ രേഖ 

പ്പേട്ടത്തിയിട്ടുളളതില് --- 
(1) ആ ശ്ളീഹായുടെ മരണ വി 

ധത്തെപ്പഠഠി എന്താനു സുറിയാനി 

യില് പഠഞ്ഞിരിക്കുന്നതു”? 

(2)ആപ്പുണ്വവാ൯ന് രക്തസാക്ഷിയാ 

യി കൊല്ലപ്പെടരെന്നൊ, രക്തസാക്ഷി 

യല്ലാതെ മരിപ്പാനിടയായെന്നോ? 
(3) അഭ്ദേഹം ഒരു തെന്നി൯ന്ഡ്വന് 

ബ്രാഹ്മണ എസമ്പ്യാന്റെറ ഒരു ശുലം 
൪൭൮ മരിച്ചെന്നാണോ? 

(3) അദ്ദേഹത്തെ അടക്കിയതു” 
മയിലാച്പതൃരിലാണെന്നോ, കടല്ക്കരെ 
യാണെന്നോ, തെന്നിന്ഡ്വയിലാണെ 

ന്നോ, മലങ്കരെയാണെന്നോ? 
( 2) ആ ഖബര് സ്ഥലത്തിന്െഠ 
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പേരു് കമലിനാ ആണെന്നോ? 
ക്രിസ്താബ്ദം 210-ംമാണ്ടിടക്കെഴ്ു 

തിയ സുറിയാനി പ്രഖ്സിസു) മുത 
ല് ക്രിസ്മാബ്ദം 1517 വരെയുള്ള. 
മലങ്കര സുഠിയാനി രേഖകളിലും, 
ഏഷ്യയിലെ മഠ൭൨൮ സുഠിയാനി രേഖ 

കളിലും (ക്രിം 200 മുതല് 1017 വ 
രെയുള്ള വയില് ) മേല് കുറിച്ച അഞ്ചു 
കായ്യങ്ങളെപ്പഠഠി എന്താണു പഠഞ്ഞി 
രിക്കുന്നതെന്നു” ബ. ഇട്ടീരാ മല്ലാനച്ച 

ന്, ബം കോനാടടച്ചന് മുതലായ 
സുഠിയാനി പണ്ഡിതന്മാര് ഒന്നുക്രടെ 

സൂക്ഷമമായി നോക്കി, ആ രേഖക 
കിലെ ഭാഗങ്ങഗ തര്ജ്ജിമ ചെ 
ചര്ച്ച വിക്കിലിയില് പ്രസിദ്ധപ്പെടട 
ത്തണമെന്നപേക്ഷം മേലടി സുറി 

യാനി ഭാഗങ്ങഗ തനനെ പ്രത്വേകം 
ഒരു പുസ്തുകമായിട്ടും പ്രസിദ്ധപ്പെടു 

ത്തണമെന്നു്” അപേക്ഷ, 
മേല്പഠഞ്ഞ 200 _ 1517-ലെചില 

സൃയഠിയാനി രേഖകളുടെ തജ്ജി 
മയേ ഞാന് കണ്ടിട്ടുള്ളു. അവയില് 
മാര്ത്തോമ്മാ ശ് ളീഹായോടു സംബ 
ന്ധപ്പെടുത്തി മയിലാപ്പഛരോ, കടല് 
ക്കരയോ., ദക്ഷിണ ഇന്ത്യയോ കല 

മിനയോ., തിരുവാമ്കോടോ, മലങ്കര 

യോ, സിലോണോം, എസ്പ്യാൻ__ശുൂല ।, 
__രക്തസാക്ഷിത്വമോ, പഠയാ൪__ 
അമ്പ” _ ആ രക്തസാക്ഷിത്വമോ, ക്രിം 
90, 79 മുതലായ ആണ്ടുകളോ, ഏര 
യോ നാലരയോ ഏഴോ മലങ്കരപ്പള്ളി 

കളുടെ പേരോ സംഖ്യയോ ല്പ 

എന്നാണെന്െറ ബോധം. അതുതെ 
റഠാണോ? സുറിയാനി വിദഗ്ധ 
ന്മാര വിധിക്കടെം ) 

മാ൪ക്കൊപ്പോലോ, മരിഞ്ഞോലി 

ബാര്ബോസാ., ദിയോഗൊ, എന്നീ 
നാലു യൂറോപ്യന് സന്ദര്ശകരോട് 

നമ്മടെ പൂരവന്മാര് (1286 മുതല് 

1517 വരെ) പഠഞ്ഞതു” അവരുടെ 

മയിലാപ്പൃ൪ ഖബറിലെ മാ൪ത്തോമ്മാ 

ആഫാ-ഠിക്കയിലെ നൂബിയാ(101൭) 

യില് നിന്നു മയിലാപ്പൃരില് (മലങ്ക 

രയല്ല) വന്നെന്നും, ഒരു പഠയന്െഠ 

അമ്പു കൊണ്ടു” യദൂ൧യാ രക്തസാ 

ക്ഷിയല്ലാതെ മരിപ്പാനിടയായി എന്നു 

മായിരുന്നു. ഈ വൂൂ൪വിക പ്രസ്താവം 

വല്ല സ്യഠിയാനി രേഖയിലു മുണ്ടൊഴ? 

ബറഠെബ്രായ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെന്ന 

റിയാം. നമ്മ,ടെ പൂര്വന്മാ൪ 1017 

വരെ മേല് പ്രകാരം പഠഞ്ഞതു ക 

കള മായിരുന്നെന്നും” സറഠിയാനിരേഖ 

കഗ കൊഒ തെളിയിക്കണമെന്ന 

പേക്ഷം 

ടിം കെ, ജോസഫ് ബിം എ, എല്. ടി 

ചെങ്ങനൂ൪. 



അ 

ി 

ഒക് ടോബര്ര !.0 ചര ച്ചുവീക്ക് ലി 

റവ. ഡാക്ടര് എ. ജി.ഹോഗ” 
(പ്രൊഫ: വിം ൈഠഠഠസു'' പവ൮ൃഗീസ്. എം. എം) 

സൃപ്രസിദ്ധമായ മദ്രാസ് ക്രിസ്യ്വ 
ന് കോളജില് 90 വര്ഷക്കാലം ആ 
ദ്യം പ്രൊഫസറായും പിന്നിട്ട് പ്രി 
ന്സിപ്പാള്ളായും വിശിഷ്ട സേവനം അ 

നുഷഠിച്ചിട്ടുളള ഒരു മഹാനായിരുന്നു 

പരേതനായ റവം ഡാകടര എംജിം 

ഹോഗ് എം എം, എല് എല് ഡിം 

സ്റ്ന്രോട് ലന്ഡ, [സ്വദേശിയായ അ 
ദ്രേഹത്തിന്െഠ പിതാവായ ഠവ: 
ഡാകൃ൪ ജോണ് ഹോഗ് ആഫ്റഠിക്കു 
യില് സൃഡ്ഥാനിലെ ഒരു മിഷനഠി 

യായിരുന്നും നമ്മടെ കഥാവുരുഷ 
നായ ആല്ഫ്രഡ് ജോര്ജ്ജ് ഹോ 

ഗ ജനിച്ചതു 1874 ല്. ഇജ്ളിവക്ലില് 
വച്ചായിരുന്നു; വിദ്്യാഭ്വസം കഴിച്ച 

തു സ്വദേശമായ സ്റ്ക്രോട,ല൯ഡിലും. 
എഡിന്ബഥോ സര്വകലാശാലയി 
ല് പഠിക്കുമ്പോഗ യുവാവായ ഹോഗി 
നു തത്വശാസ്ത്ര വിഷയത്തിലുണ്ടായിരു 

ന്ന നിസ്സീമമായ അഭിരുചിയും താല 

യ്യവും അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രൊഫസറ 
൭ ന്മാരുടെ പ്രത്വേക പരിഗണനയ്ക്കു പാ 

ത്രമായിം അവിടെ തന്നെ അഭ്ധ്യാപ 

ക വൃത്തിയില് പ്രവേശിച്ചിരുന്നെങ്കി 
ല് ഒരു കാലത്തു ആ യ്കൃൂണിവേഴ” സി 

ഠിയിലെ ചിഫ് ഫിലോസഫി 

പ്രൊഫസഠായി തീരുന്നതിശ ഹോ 
ഗിനു സാധിച്ചേനേയെന്നാണ പഠയ 
ല്പെട്ടന്നതു, എങ്കിലും തനെൌ പി 
താവിനെപല്പോലെ ഒരു മിഷനറഠിയാ 

യി ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനാണു് 

ആല്ഫാഠഡ് ഹോഗു തീരുമാനിച്ചതു. 
തദനുസരണം എംം ശഏംഡിഗ്രി എടു 

ത്ത ശേഷം 1903 ല് മദ്രാസ് ക്രിസ്യ്യ 
ന് കോളുങ്ദില് ഫിലോസഫി പ്രൊഫ 

സറായി ഉദ്വോഗത്തില് പ്രവേശിച്ചു 
ഡാക് ടര് ക്രുപ്പര, ഡാക് ടര് സ്ക്കി 
നന൪ മുതലായ പ്രൊഫസഠന്മാരുടെ 

സേവനം നിമിത്തം ക്രിസ്മ്യന് കോള 

ജിലെ തത്വ ശാസ്ത്ര വകുപ്പു മുന്പു ത 
ന്നെ ധാരാളം പ്രശസ്മി സമ്പാദിച്ചിട്ടു 
ണ്ടായിരുന്നും ഒരു അഗാധ ചിന്തക 

നും തികഞ്ഞ പണ്ഡിതനുമായ ഹോ 

ഗിന്െഠ ആഗമനം ആ വകുപ്പിന്െഠ 
ഖ്യാതി വര്ഭ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനു പയ്യാ 
പൃ,മായി തീര്ന്നു. ക്രിസ്മ്യന് കോള 
ജില് നിന്നു തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചിഠ 

്ങിയിട്ടുള്ള പലരും ഉന്നത നിലയെ 

പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടു . ഡാക്ട൪ സി. 
ആരം െഡ ഡി, പ്രൊഫര് എ. ചക്ര 
വത്തി, ഡാക് ട൪ എസ്സ്, രാധാകൃ 

ഷ് ണന് (ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് പ്രസി 

ഡന്൮ ) ജസ്റ്റീസ് പി. ചെഞ്ചയ്യാ; ഇ 
പ്പ്രോഴത്തെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയി 

ലെ ചീഫ് ഒുസ്റ്റ്ീസ, പിം വി, രാജമ 

ണ്ഇാ൪, മുതലായവരുടെ പേരുകശദ്ു 

ഷ് ടാന്തമായി ഉദ്ധരിക്കാംം ഫിലോ 

സഫി ഇപ്പോഗ മിക്ക കോളജ്യകളി 

ലും ഒരു പാഠ്വവിഷയമല്ല; എങ്കിലും 

ആ വകുപ്പുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പല കോ 

ളൂജു,കളിലും പ്രസ്മൃത വിഷയം കൈ 

കായ്യയം ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫസഠന്മാർ ഡാ 
ക്ട൪ ഹോഗിന്െഠ ശിഷ്വന്മാരാണെ 
ന്ുനുളള വിവരം പ്രസ്യാഖ്വമത്രെം 

ആദ്യകാലങ്ങളില് ഹോഗിനു മഠ 
ച ക്രിസ്പിീയ വിശ്വാസം വന്നിടില്ലാ 

യിരുന്നു എന്നാണു കേട്ടിട്ടുളളതു ഏതു 

സംഗതിയും നല്ലവണ്ണം ചിന്തിച്ചും പ 

ഠിച്ചും അഭിപ്രായം ഉറപ്പിക്കുന്ന ആ 
ളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കാലക്രമത്തി 
ല് വേദശാസ്രതും ശരിയായി പഠിച്ലും, 

മില്പ൪, സ്കിന്നര്, മെസ്റ്റാ൯ മുത 
ലായ ഭക്തന്മാരോടു ഇടപെട്ടും, സ്വ 

ന്ത ചിന്താഗതിയുടെ ഫലമായും ഹോ 

ഗിണ്െറ ക്രിസ്മീയ വിശ്വാസം ഉഠയഷ്ക്കു 
ന്നതിനു ഇടയായിം തത്വശാസ്ത്രവും 

വേദശാസ്ത്രവും തമ്മില് യാതൊരു 

പൊരുത്തമില്ലപായ് മയും അദ്ദേഹത്തി 
നു അനുഭവപ്പെട്ടില്ല, മദ്രാസില് വന്നു 

ഏതാനും വര്ഷങ്ങഗ കഥഴിഞ്ഞല്പോഗശ 
അദ്ദേഹം വൈദികപദവിയില് ച്ര 
വേശിച്ചു. ഒരപൂ൪ണ്ണ മിഷനറിയും 
പട്ടക്കാരനും ആയിത്തീര്ന്നു. ഉല്കൃഷ്ട 
വിദ്യാഭ്വാസപരമായി ക്രടുതല് പ്രവ 

രത്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നതിനാല് സുവി 
ശേഷവേല വേണ്ടത്ര ചെയ്യുന്നതിനു 

സാധിക്കാഞ്ഞതില് അദ്ദേഹത്തിനു 

പില്ക്കാലത്തു മനസ്മാപം ഉണ്ടായിരു 

ന്നതായി കാണുന്നു, എങ്കിലും പോള 
േറാ, കാന് , ഹേഗൽ, ഡേക്കാര്ട്ട് 

(വിച. 15%. ൮൦2൦1, ൨൦300) 
മുതലായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ തത്വശാ 

സ്രൂം പഠിപ്പിക്കുന്നതോടപ്പം ബൈബി 

ള് ക്ലാസ്സുകജില്ക്രിസ്ക്യന് തീയോളജുി 
യും അദ്ദേഹം തന്െഠ ശിഷ്യന്മാരെ 

ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നതിനു ശ്രദ്ധിച്ചു. 

ഡാകൃര്ഹോഗ് എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്ര 

ബന്ധങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുളള പ്രഭാഷണ 

ങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്െറ അപാരമാ 
യ പാണ്ഡിത്യം, ചിന്താശക്തി, സ 
൪പ്വോപരി പരമാര്ത്ഥത എന്നീ ഗുണ 

ങ്ങഗ വേണ്ടപോലെ !തെളിയിക്കുന്ന 

വയത്തരെ. പ്രസിദ്ധികൃതമായിട്ടുള്ള. ക 

തികശ പ്രധാനമായി മൂന്നു മാത്രമെ ഉ 
ളൂ. 1 )കര്മ്മവും വിണ്ടെടുച്ചും( 182 

൬൩൭ ൭൩0 160ഞ്ബാ॥1ക൩)(2)ദൈവ 
രാജ്വത്തെക്കുറിച്ചുളള ക്രിസ്മവിന്െഠ 

സന്ദേശം ( പടല ന൦8ദദളും പ് 
൫൧൦ 1൩00) ( 2)ഹിന്ദുക്കകോടുക്ക. 
ക്രിസ്തീയ ദൂതു ( 0൩0 നടം 
0 11൨൦ ൮1൩0൯5). ഇവ ഓരോന്നി 

നെപ്പഠഠിയും ഒരു വിശദീകരണം 
ആവശ്വമത്രെ. ഒന്നാമത്തെ കൃതി ഇ 

ന്ത്യയില് വന്നു അധികം താമസിയാ 

തെ എഴ്ുതിയിട്ടുളളതാണു . ഹിത്തുമത 
പരമായ തത്വശാസ്ധ്രും പഠാിക്കുന്നതി 

നായി ഹോഗ് ച്രത്വേകം ശ്രദ്ധിച്ചി 

രുന്നു. ഹിനത്തുമതത്തിലെ ഉപദേശങ്ങ 

ളില് വച്ചു ഏററവും പ്രാധാന്വയമര്ഹി 
ക്കുന്നതും. ഹൈന്ദവ ബൌഭ്ധ ജൈ 
നമതങ്ങളിലെ പൊതുതത്വ സംഹിത 

യില് കാതലായതും, ക്രൈസ്പവക്കു ഗ്ര 

ഹിക്കുന്നതിനദും ഖണ്ഡിക്കുന്നതിനും 

വളുരെ പ്രയാസമുകളത്രമായ ഒരു അടി 

സ്ഥാനതത്വമത്രെ കരമ്മവും പൃുനരജു 

ന്മവുംം ഈ വിഷയത്തെപ്പഠഠി ക്രല 

കകഷഷമായി പഠിച്ചു അതെപ്പഠഠിയു 

കള ക്രിസ്മീയനില പാടു വേണ്ടുംവണ്ണം 
വിശദമാക്കുന്നതിനു ഹോഗിനെപ്പോ 

ലെ ആക്കും സാധിച്ചിടില്ലന്നു പഠയാം. 
കര്മ്മഹഫലത്തിന്നതീതമായി വ്വാപരി 

ക്കുന്ന ക്രിസ്തമൂലമുള. വുണ്ടെടുപ്പിനെ 
പുരസ കരിച്ചു അദ്ദേഹം എഗ്രതിയിട്ടു 

കള ഒരു പ്രബന്ധമാണ് "കര്മ്മവും 
വീണ്ടെടുപ്പും" എന്ന കൃതി. 

രണ്ടാമത്തെ കൃതിയായ ക്രിസ്മുവി 
ന്െഠ ദൈവരാജ്വത്തെപ്പഠഠിയുള്ള. 
സന്ദേശം ഏതാനും ക്്രൈസ്ുവ യുവാ 
ക്കന്മാക്കായി ഹോഗു നടത്തിയ ഒരു 
ഡികോഴ് സില് പഠിപ്പിക്കയും ചര്ച്ച 
ചെയ് കയും ചെഴ്ലതിന്െഠ ശാശ്ചത 
ഫലമാണഞെന്നു പഠയാം, ഭൂരിപക്ഷം 
സുഠിയാനിക്കാരടക്ങിയതും പരേതനാ 
യ പ്രൊഫ്മസര് കെം സിം ചാക്കൊ 
മുതലായവര് ഉശ്പ്പെട്ടിരുന്നതുമായ 
പ്രസ്മത സ്റ്റഡിഗ്രൃപ്പു” മദ്രാസ് വൈം 
എം. സി.ഏം യൂടെ ആഭിമുഖ്യത്തി 
ലായിരുന്നു ചേന്നവന്നത്ര്. ആ ഗ്രൂ 
പ്രില് ചര്ച്ച ചെയ്ത ആശയങ്ങള് 
പുസ്മുകരൂപേണ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ 
പ്പോഗ ആ കൃതി ക്രൈസ്യപലോക 
ത്തിന്െഠ സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധയെ 
ആകരര്ഷിക്കയുണ്ടായി., ഈ രണ്ടു ലി 

തികളും പ്രസിദ്ധപ്പെടത്തിയശേഷം 

ഡോക്ടര ഹോഗിനു ഗ്രന്ഥനിര്മ്മാണ 

ത്തില് അധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്ന. 

തിനു സെൌകയ്യമില്ലാതായിത്തീിന്നം 
(ശേഷം 10-ാം പേജില്) 



ഒക് ഥേഠാബര്൪ കന്നി 

ഞായ൪ 10 300 

തിങ്കഗ 17 31 
ചൊവ്വാ ] 5 ] 
ബുധന് റ ക 
വ്വാഗം 2] 3 
വെള്ളി ജു 4 

ശനി 1] ൭ 

11990 10% 16150 
1 ലിന സ്വഗടല്ടിം ൨ ൭൦ 

്ഡ൦൦൨ 15 എല0൦൦ 115 സിടടിഠന്ദ0ു/ 
ഭന്രഥല്ടം ഗവി 15 ൦ ടട ൨ 
൧൧൦51൦11 നഠ0 115 ധവ്ഡലടി 5ഠറ്റട 
പി൦പ്ട 5 ദേ ൧ 01% 
[5 ഠനടസിധഡ൦ഠ ൧) യ ൦൦ഠിലനിറ 3൮ 
ഠ് ഠം 1൨ ഘട ൧ഠ 5 ടധടപ്നലാര് 
മ ൯൦ ൩ഗ॥1നഉ ഠിഗ്നട ടലി ൦0 
൫ ടഫ 15 110110ടടടം ൧൫൦0 ൦൦ 7751 
ഹു ൩ ഗന്വിപ്യിട 11ടഠ ഠ 0൦ 11561 
[ട നല ഥ൦ഠധഉ൨ സ്്ടട॥ഠന30നു/ 6ജ- 
1൭൫5100൫ ൩൦ 1൧ഠധ2൨1റന്ധ൦നഠ൦ ധലാഠ0൫ 
റദയ്ഠന3! റല 0 1൨൧0൦൩ 1നഴദ0ഗഠ 
ടി 110൩. 

൧൧ഠ്ഥ5൨൧൦ 7൦ന്ല1൭, 

11 1010 

കിര്ച്ചന്ടാഗ് പ്രസ്ഥാനം 

ക്രിസ്ീയജീവിതം ചില മുരടിച്ച 
ചൈതന്യരഫിതമായ പാതയില്ക്ര 

ടെ മുമ്പോട്ടു പോകുമ്പോഗശ ഉന്മേഷ 
ജനകമായ ചില വിവരങ്ങശ അവി 

ടടന്നും ഇവിടുന്നും കേശക്കുന്നതു”, സ 
ന്തോഷജനകമായ ഒരു വസ്ത്ുതയാണ 
ല്ലൊം നാം ജീവിക്കുന്ന ചൂഠ൮പാടട 

കളില് ഏകീഭാവം സ്വീകരിച്ച ജീ. 

വിതം കഴിച്ചുക്രട്ടകയായിരിക്കമോ 
സ്രഷ്ടാവിനു നമ്മെപ്പഠഠിയുള്ള ഉദ്ദേ 
ശം? ക്രിസ്മീയ മനസ്സാക്ഷി എന്നൊ 
നുണ്ടെന്നാണു്” വയ് പു”. അതിന്െറ 
മരവിച്ച നിജ്ജീപതയില്നിന്നു ആ 
നക്കിവിടാനോ, ആവേശം കൊള്ളി 
ക്കാനോ കഥിയയന്ന ചില പ്രസ്ഥാന 
ങ്ങഗ പുനരുജ്ജീപനത്തിനും, പുരോ 
ഗമനത്തിനും അത്വാവശ്വമാണു്. ക 
ഗിഞ്ഞ ലക്കം "മലങ്കരസഭാ" മാസിക 
യില് ഓത്തഡോക്സ് സുഠിയാനി 
സമുദായത്തിലെ ഡപൂടി സെക്രട്ടഠി 
പദം വഹിച്ചിരുന്ന ശ്രീം പി.എന്. 
നൈനാന് ഒരു ലേഖനം എഴ്ുതിക്കു 
ണ്ടും ഒരു ഇടവകയ്യടെ പൃരോഗതി 

യെ വിക്ഷിക്കുന്നതു ഏതു അളവുകോല് 
വച്ചാണെന്ന്” ആ ലേഖനത്തില് പ്ര 

ചര്ച്ചുവിക്ക് ലി 

ശനം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടു ' ഗംഭീരമായ 
പെരുനാശ ചടങ്ങുകളും, വെടിക്കെട്ടും 
പതിനായിരം രൂപാ നേര്ച്ച വരവും, 

അനേകായിരം പാ നെല്ല പാട്ടമായി 

കിട്ടാനും വരവുള്ള ഇടവകകഗ വളരെ 
പൃരോഗമിച്ചതാണെന്നുളള ഒരു ധാര 

ണയെ ആ ലേഖനത്തില് ചോദ്യം 

ചെയ്തിട്ടുണ്ടു വല്ല ഹൈസ്ത്കുളിലും 

ജോലി നടത്തി ഞായഠാഴ്ച, ഓടിവന്നു 

കുര൪ബാന ചൊല്ലിയേച്ചു തിരിച്ചു 
പോകുന്ന ഒരു ഗ്രാഡ്യവെറവ് പുരോ 
ഹിതനെ വികാരിയായി ശമ്പളം 

കൊടുത്താല് പുരോഗമനം പൂര൪ത്തി 

യായിം എന്നാല് പള്ളിഭരണം ഠിസീ 

വരുടെ കയ്യിലായിരിക്കുംം അയാള. 

ടെ വരുതിയിലും, ചൊല്പടിയിലും 

വേണം പെരുനാഗ നടത്താന്. അ 
ഭിപ്രായവ്യത്വാസങ്ങഗ അസഹിഷ്ണുത 

യോടു. ക്രടി അഭിമുഖീകരിച്ചു , എതി 
രാളിക്കു കുനിഞ്ഞു കൊടുക്കു നതിനേ 

ക്കാഗ എത്രയോ അക്ഷേപരഹിതവും 
ക്രിസ്ീയവുമാണ് ഠിസിവര് ഭരണമു 
കള പള്ളികഗ. രണ്ടു കക്ഷികളു ളള. 
ചുരോഗമിച്ച പളളികളില് മാത്രമല്ല, 

ഠിസീവര ഭരണം. സുഠിയഠനി സമു 
ഭായത്തിലെ സ്വത്തുകൊണ്ടു” ഏഠഠവും 

പുരോഗമിച്ച പളളികളിലൊന്നാണ്” 

പ്രസിദ്ധമായ പഠവ്യ൪ പള്ളി. ഠിസീ 
വ൪ ഭരണം അവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടു 

ഏകദേശം കാല് ശതാബ ദമായി, 

ിസീവരുടെ കമ്മീഷനും ചെലവുമെ 

ല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഒരുനല്ല തുക ഇപ്പോോഗ 
ഗവരമ്മെന്റില് മിച്ചമായി കെട്ടിയി 

രിച്പൂണ്ടു പാത്രയര്൪ക്കിസുപക്ഷക്കാര 
മാത്രമുളള. ഒരു പള്ളിയെന്നാണു' ആ 
തിനെപ്പഠഠി കേടിട്ടുളലമതു”". ഏതാ 
യാലും ഠിസീപരഭരണം അവിടെ 

നടക്കുന്നതു” പാത്രിയര്ക്കീസു-കാതോ 
ലിക്കാ കക്ഷി മല്സരം കൊണ്ടലം 

ക്രിസ്തീയമനസ്സാക്ഷിയുടെ ചൈതന്യ 

മാണു് പുരോഗമനത്തിന്െഠജയെല്ലാം 
ആധാരം. നാം എവിടേക്കോ വള്ളം 

തുഥയുകയാണു് , എവിടെച്ചെന്നടുക്ക 
ണമെന്ന് ഒരു ലക്ഷ്യവുമിച്ചം കൃത്രി 

മമായ യാതൊന്നും വച്ചു കെട്ടിയാല് 

പുരോഗമനമാകയില്പ, നമ്മടെ ക്രി 

സ്മീയമായ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ആഗം 
വരെ ചലിപ്പിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉ. 

ണ്ടാകാതെ നാം പുരോഗമിക്കുവാന് 

പോകുന്നില്ല. യേശുക്രിസ്യവിനെ കു 

രിശുമരണത്തില് നിന്നു മാഠഠി നിവൃ 

ത്താന് കഴിയാമായിരുന്ന സ്വര്ഗ്ശുസ്ഥ 
ചിതാവു” ഗദ്സമേന് തോട്ടത്തിലെ 

പ്രാത്ഥന അനുവദിച്ചില്ല. - കുരിശുമ 
രണത്തില് കുഠഞ്ഞ യാതൊന്നും മനു 

ഷ്൮) മനസ്സ്റിന്െഠ ആഴത്തെ സ്റൂ൪ശിക്കു 
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വാന് പോകുന്നില്ലെന്നു സ്വര്ഗ്ഗസ്ഥ 
പിതാവിന് അറിയാമായിരുന്നും 
കാൽവറി മനുഷ്യവചരിത്രത്തിനെഠവി 
ശാല നിലപ്പരപ്പില്നിന്നുയര്ന്നു നി 
ന്നിട്ട് മനുഷ്യഹൃദയം പരിവത്തന 
വിധേയമായി നില്ക്കാന് മടിക്കുന്നും 
പിന്നെയാണോ അതില് കുഞ്ഞ ഒരു 

ത്യാഗം മനുഷ്യമനസ്സിനെ ഭേദിക്കാന് 
പോകുന്നും ഈ പശ്ചാത്തലവികാര 
ങ്ങളോടടക്രടിയാണു ജമ്മനയില് 
ഇല്പ്പോഗ നടന്നകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു 
ക്രിസ്മരീയ സംരംഭത്തെപ്പഠഠി വായി 
ക്കവാനിടയായതു”. ഗ്രിക്കുസഭയിലെ 
സോയ്യെപ്രസ്ഥാനം എങ്ങിനെ അവി 
ടെ ഒരു പുനരുജ്ജീവന സംരംഭമാ 
യിത്തീരന്നോ അതുപോലെതന്നെയാ 
ണു ജരമ്മനിയുടെ മഹാഴയുദ്ധാനന്തര 
ജീവിതത്തില് കിര്ച്ചന്ടാഗ് പ്രസ്ഥാ 
നം സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നതു”. ആ 

പ്രസ്ഥാനത്തെപ്പഠഠി സാമാന്യമായ 
ഒരു വിവരം ലഭിക്കുന്നതു” നമുക്കും 
പ്രയോജനപ്രദമായി ഭവിക്കുമെന്നുള്ള, 
പ്രതീക്ഷയില്, അറഠിയാധുന്ന വിവര 
ങ്ങഗ താഴെക്കുഠിക്കുന്നും 

കിര൪ച്ചന്ടാഗ് പ്രസ്ഥാനം പ്രധാന 
മായയും അയ് മേനികളുടെ ഒരു സംരം 
ഭമാണ്. 1950 ലാണു” അതു” ഉദ 
യം ചെയ്തതു”. അതിന്െഠ ജീവനാ 
ഡിയായി പ്രവത്തിക്കുന്നതു് ഡോക്ടർ 
വോണ് താഡന് ട്രീ ഗ്ലാഫ് എന്ന മ 
ഹാനാണു്. എസ്ററന് നഗരത്തിലാ 
ണത” സമാരംഭിച്ചതു്. രണ്ടാം ലോ 
കമഹായുഭ്ധത്തില് ബോംബ, വര്ഷ 

ത്തിനെറ കഠിന പ്രഹരമേഠറ ജർ 
മ്മന് നഗരങ്ങളില് ഒന്നാണു് എസ്സന്. 
കൊണഫ്ഷനല് സഭാവിഭാഗത്തില് 
പെട്ടവരാണു” ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ 

ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങഗം അതു ആ 
രംഭിച്ച തീയതി, സ്ഥലം ഈ പ്രസ്ഥാ 
നത്തിനുള്ള ക്ഷണനം ഇവയെല്ലാം 

ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്െഠറ ജനന 
ത്തിനു” അനുയോജ്യമായ പ്രാധാന്വം 

അര്ഹിക്കുന്നും യുഭ്ധാനന്തരമുള്ള ജ൪ 

മ്മ൯ പുനരുഭ്ധാരണശ്രമങ്ങഗ 1936. 

ലെ കഠന്സി പരിഷ്ക്കാരം കൊണ്ടു 
നവചൈതന്യം പ്രാപിച്ചം 1990 
ആയപ്പോഴേക്ക് ഒരു നവോത്ഥാനം 
പശ്ചിമങര്മ്മനിയില് ദുശ്വമായിം 
യൃഭ്ധാനന്തരം ജര്മ്മനിയെ രണ്ടു പ്ര 
ധാന വൈഷമ്യങ്ങളാണു” അഭിമുഖീ 

കരിച്ചതു”.അഭയാത്ഥിപ്രശ നവും, വി 
ഭജ്രിത ജര്മ്മനിയും ഈ രണ്ടു പ്ര 

ശ് നങ്ങളും ജര്മ്മന് ജനതയെ അല 
ട്രിം അവിടത്തെ ക്രിസ്പ്യന്സഭ ആ 

ഭയാത്ഥി പ്രശ്ന പരിഹാരത്തില് 
വളരെ ശ്രഭ്ധിക്കുകയും നേതൃത്വം ൮ 



[ 
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ഒക്ടോബര് 10 ചര്ച്ചുവിക്ക ലി 
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സസ്ഥിരമായ ഭദക്തിജിവിതം 
(എംം 

*ക്രിസ്മുവിന്െഠ സ്നേഹത്തില് നി 
ന്നു നമ്മെ വേരപിരിക്കുന്നതാര? ക 
ഷ്ലതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ളി 

ണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാ 

ളോ?..........നാമോ നമമ്മെ സ്ന്റേഹി 
ച്വന് മുഖാന്തരം ഇതില് ഒക്കെയും 
പൂ൪ണ്ണുജയം പ്രാപിക്കുന്നു.” (ോമ൪ര 
8: 3238) *നമ്മില് ആരും തനി 
ക്കായി തന്നേ ജീവിക്കുന്നില്ല; ആരും 
തനിക്കായി തന്നെ മരിക്കുന്നുമില്ല; 

ജീവിക്കുന്നു എങ്കില് നാം കര്ത്താവി 
നായി ജീവിക്കുന്നു. മരിക്കുന്നു എങ്കില് 
കര്ത്താവിനായി മരിക്കുന്നു. അതു 

കൊണ്ടു ജീവിക്കുന്നു എങ്കിലും മരി 
ക്കുന്നു എങ്കിലും നാം കത്താവിനുളള 

വ൪ തന്നെ.” (ോമര്൪ 14: 7.) 
'ജിവതത്തില് സമചിത്തതയും സ 

ഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും 1990 ല് 
അതിനു പൂ൪ണ്ണപരിഹാരം കണ്ടില്ല. 
വ്വാക്കി സ്ഥാനില്നിന്നു ഇന്ഡ്വുയി 

ലേക്കു പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഹി 

ന്ദ്ൃക്കളുടെ സംഖ്യപചോലെ പൂര്വജര൪ 

മ്മനിയില്നിന്നും മഠ൮൦ വന്നുകൊ 
ണ്ടിരുന്ന അഭയാത്ഥികശ പശ്ചിമങ്ുര 
മ്മനിയില് ഒരു വിഷമം പിടിച്ച 

രാഷ്ട്ീയപ്രശ് നമായിത്തീര്ന്നും മനു 
ഷ്ധൃത്വം പ്രദ൪ശിപ്പിച്ച പരിഹരി 

ക്കേണ്ട ഒരു പ്രശ് നമാണതെന്നു” വി 
സ് മരിച്ചുപോകുന്ന ഒരപകടസന്ധി 

യെ ആണു പശ്ചിമ ജര്മ്മന് ജനത 
നേരിട്ടതു”, ഈ സന്ദര്ഭത്തിലാണ് 

എസ്ററന്നഗരത്തിലെ കിരച്ചന് ടാഗ് 
പ്രസ്ഥാനം സന്ദ൪രഭോചിതമായ ഒരു 
പ്രപത്തനപരിപാടി സ്വീകരിച്ചതു”. 
മനു ഷ്വവ്വക്തിയെ രക്ഷിക്കുക? 

(൫ച൭ഴ൦ 1126 16180൩) എന്ന മുദ്ദാവം 
ക്വം അവര് സ്വീകരിച്ചു. എസ്റസ്റന് 
ജ൪മ്മന് വ്യവസായ രംഗത്തു് അദ്വി 
തീയമായ സ്ഥാനം വഹിച്ച ഒരു നഗ 

രമായിരുന്നു, ജര്മ്മന് സൈന്വത്തി 

ന് ആഴഷൃയധശക്തി നല്കിയതു” എ 
സ്സറന് നഗരമായിരുന്നു. എന്നാല് 

ഐക്യകക്ഷികളടെ ബോംബിംഗി 
ന്െഠ ഫലമായി ആ പട്ടണം താവ 
മാഠായിരുന്നും കീ൪ച്ചന്ടാഗ് .പ്ര 
സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പ്രത്വാശ 
യും ജീവനും ആ നഗരത്തിനും ജര്മ്മ 
നിക്കും നല്കിം എങ്ങനെയെന്നു 
അടുത്ത ലക്കത്തില് പ്രതിപാദിക്കാം, 

ഠി) 

മാധാനവും സദാ പാലിക്കുവാന് സാ 

ധിച്ച ഒരു മഹാന്െഠ അന്ുഭവസാ 

ക്ദ്യമാണു”് നാമിവിടെ കാണുന്നതും 
മനുഷ്യജിപിതത്തെ സുഖദുഃഖസമ്മിശ്ര 
മായിട്ടാണ് ദൈവം ക്രമീകരിച്ചിരി 

ക്കന്നതു. നമ്മടെ ബാഹ്യമായ ലോക 
വും ആന്തരിയ ലോകവും ചലിച്ചു 

കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മാഠഠം സംഭവിക്കാ 

ത്തതായി യാതൊന്നുമില്ലം പകല്ം രാ 

ത്രിയയം കാലാവസ്ഥയുടെ മാഠാഠങ്ങളും 

പ്രകൃതിയില് നിരന്തരമായ രൂപഭേ 
ദഞ്ങഗ വരുത്തുന്നും ഓരോ ദിവസവും 

മഠൊഠല്ലാ ദിവസങ്ങളില് നിന്നും വ്യ 

ത്വസ്ൂമാണു”, മനുഷ്യന്െറ മാനസിക 
മായ സ്ഥിതിഗതികളും ഇങ്ങനെ ത 
ന്നെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നും ചില 

പ്പോഗ അവന് പച്രത്വാശനിമിത്തം ഉ. 
ന്മേഷവാനായി കാണപ്പെടുന്നു; അടു 

ത്തനിമിഷം അവന് നിരാശയുടെ 
അടിത്തട്ടിലേക്കു അ:;ധപതിക്കുന്നു, 

ജീപിതം നിശ്ചലമായി നില്ക്കുന്നി 

ല; ചില്പപ്പോഗശ കലങ്ങിമറിഞ്ഞും, 
ചിലപ്പോഗ ശാന്തമായിട്ടും ഒഴ്ുകിമറി 
യുന്ന നദിജലംപോലെ മനുഷ്യജീവി 
തവും പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നും 

ഇങ്ങനെയുള്ള. രൂപഭേദങ്ങളു ടെയും 
സ്ഥിതിവ്യത്വാസങ്ങജുടെയും അനി 
ശ്ചിതാവസ്ഥയഷ്ക്കിടയില് നാം സുസ്ഥിര 
മായി പാലിക്കേണ്ടതായ ഒരൊഠഠകാ 
ര്യമുണ്ടു ; ദൈവത്തോട്ടളമ നമ്മടെ 
സ്നേഹം. എന്തെല്ലാം വന്നാലും അ 

തിനു കുലുക്കം തട്ടരുതു , അകത്തും 
പുഠത്തും എന്തെല്ലാം മാഠാഠങ്ങശ സംഭ 

വിച്ചാലും അതു സ്ഥിരമായിരിക്കണംം 

ഒരു കപ്പലില് കോംപസ്സിനുള്ള സ്ഥാ 

നമാണു” നമ്മടെ ഹൃദയത്തില് ദൈ 
വസ്ന്നേഹത്തിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്ു്ം ക 
പ്രല് എങ്ങോട്ടുതിരിഞ്ഞാലും, കാഠറും 

കോളം കൊണ്ടിളുകിയാലും കോം 
സ്സറിന്െഠ ലക്ഷ്യം തെഠവുന്നില്ല. പട 
കുട നോക്കിയന്ത്രത്തിനൌ വിശേഷം 
അതാണു്”. സുഖദുഖ:ങ്ങളടെ ഗതിവി 
ഗതികശക്കിടയില് നമ്മടെ മന 
ചലിച്ച പോയേക്കാം. എങ്കിലും യാ 

തൊരു ചലനവും ദൈവത്തോടുള്ള 

നമ്മ,ടെ സ്നേഹത്തിന് ഹാനി തട്ടു 
വാന് അനുവദിക്കാത്ത പക്ഷം നമ്മ 
ടെ നില സുസ്ഥിരമായിട്ടുളള താണു. 

എന്തുവന്നാലും നമ്മടെ വിശ്വാസമാകു 

ഗ് 

ന്ന കാന്തസ്മചി ദൈവത്തിനെ 
നേ൪ക്കു തിരിയണം... നമുക്കുണ്ടാകുന്ന 

എല്ലാ അനുഭവങ്ങളും നമ്മെ ദൈവ 
ത്തോടട ക്രടടതത .അടുപ്പിക്കുന്നെങ്കില് 

ആ അനുഭവങ്ങളെ കൃതഞ്ഞേതാലൂ൪വം 
ദൈവത്തിന്െഠ ദാനങ്ങളായി സ്വ 
കരിക്കുവാന് നമുക്കു കഴിയും. സന്തോ 
ഷവും സമുഭ്ധിയയം വിജയവും നിമിത്തം 

നാം ചിലമപ്പാഗ ദൈവത്തെ മഠക്കു 
നും അതുപോലെ തന്നെ ദു:ഖവും ദാ 
രിദ്രയവും പരാജയവും നിമിത്തം ചി 

ലപ്പ്പോഗ നാം ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷി 
ക്കുന്നു. എനാല് ഈ വിവിധ അനു 

ഭവങ്ങശ നമ്മെ ദൈവത്തേടട ക്രടു 
തല് അടുപ്പിക്കുവാന് പര്യാപൃങ്ങളാ 
അം അവയാല് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കു 
ന്നതും അതുതന്നെയാണു. അവയുടെ 
യെല്ലാം പിന്നിലായി വൈങയ്കേഹം 
സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു എന്നുക്കൂ. കഠപ്പു നമു 

ക്മണ്ടെങ്കില് അവയ്യ്ക്കോന്നിനും നമ്മെ 
ആ സ്സ്റേഹത്തില് നിന്നും പ്യതിചലി 
പ്പിക്കുവാന് കഥിയുന്നതല്ല. 

നമുക്കു - പ്രയാസങ്ങഗ ഉണ്ടാകു 
മ്പോള് പ്രത്വേകിച്ചും സമാധാനവും 
ആശ്വാസവും ലഭിക്കുവാനായി നാം 

ദൈവത്തെ സമിപിക്കുക സ്വാഭാവി 

കമാണു”., കഷ്ണുനിരോടുകൂടി നാം 

പ്രാത്ഥിക്കുംയ നോമ്പു നോക്കുകയും 
നേരച്ച കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ 

ത്മീയമായ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തിയ 
തായി നമുക്കു തോന്നുകയും ചെയ്യേ 

ക്കാംം എന്നാല് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി 

പ്രകടനങ്ങളും ആശ്വാസബോധധവും 
പലപ്പോഴും നിഷ് ഫലമായിട്ടാണ് 
കാണപ്പെടുന്നതു”. കാരണം അവ കേ 
വലം ബാഹ്വവും സ്വാരത്ഥപരവുമായ 

വ്വാപാരങ്ങളാണെളളതാണു”, അവ 

കൊണ്ടു മനസ്സിനോ ഹൃദയത്തിനോ 
കാര്യമായ യാതൊരു വ്ൃത്വാസവും ഉ. 
ണ്ടാകുന്നില്ല. ഹൃദയത്തില് കുടികെറ 
കുള ന്ന അശൂദ്ധവികാരങ്ങളെയോ ജീ 

വിതത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അനിതീ 

യേയോ ഉപേക്ഷിക്കുവാന് അവമൂലം 
സാധിക്കുന്നില്ല, ഹൃദയത്തെ ദൈവ 

ത്തിനു പിട്ടുകൊട്ടക്കാതെയുള്ള ഭക്തി 

ജീവിതം നിഷ് ഫലമാണു്. അതു” 

ആപല്ക്കുരവുമാണു”്. അതു നമുക്കു 
നല്കുന്ന സ്വയസംതൃപ്ലി ദൈവത്തി 
ല്നിന്നു നമ്മെ അകഠറഠി സ്വാര്ത്ഥ 

തയില് നമ്മെ കുടുക്കുവാന് പ്ശാലു 
ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണു . 

ഒരു കുട്ടി തന്െഠ മാതാവിനൊ 
മേല് ഡോക്ടര ശസ്ത്ര്പ്രയോഗം നട 

തതന്നതു കണ്ടാല് സങ്കടപ്പെട്ടു കുരയും; 

എന്നാല് അവണ്െഠ കയ്യില് ജരിക്കു 
ന്ന മധയരപദാത്ഥം ആ മാതാവു ചോ 



8 

ദിച്ചാലും അവന് കൊടുത്തെന്നു വരി 
കയില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മില് 
പലരുടെയും ഭക്തി പ്രകടനങ്ങഗ. 
കര്ത്താവിനെഠ ശിനെ ധ്വാനി 

ചും നാം കജ്ണൂനീര പൊഥിച്ചേക്കും; 

എന്നാല് പാപമാകുന്ന മധ്യരരപദാത്ഥം 
നാം കൈവിടുകയില്ല. നീണ്ട 
പ്രാരത്ഥനകളും മുടങ്ങാതെയുള്ള പ 
കളിയില് പോക്കും കുമ്പസാരവും കു 

൪രബാനയും നോമ്പും. ഉപവാസവും ദാ 

നധര്മ്മങ്ങളു ം എല്ലാം ഒരു വശത്തു്; 

രഫഹസ്വമായ അസ്ധ്യയും അസത്യവും 

അശുഭ്ധിയും അനിതിയുമെല്ലാം മറു 
വശത്തു” . ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി ജീവി 

തത്തിനുളള, ഉദാഹരണങ്ങഗ നമ്മ 
ടെ ഇടയില് സുലഭമല്ലേ? മേല് വി 
വരിച്ച ഭക്തി ഡ്വാപാരങ്ങഗ അനാവ 
ശ്വമാണെന്നു തെഠഠിദ്ധരിക്കരുതു ; 

അവയെല്ലാം അവശ്യം ആവശ്വമാ 

ണ്. എന്നാല് അവയെല്ലാം ഉണ്ടെ 

ങ്കില് മാത്രം യഥാത്ഥ ഭക്തിയായി എ 
നു വിചാരിക്കരുത്”. ഹൃദയത്തിന്െഠ 
നിലയാണ് അവയെ ഫലപ്രദമോ 
ഫലശുൂന്വയമോ ആക്കിത്തീര്ക്കുന്നതു 

ഭക്തി പല വിധത്തിലുണ്ടു; ശ 
രിയായ ഭക്തിയും തെഠഠായ ഭക്തി 

യൃമുണ്ട്ം ബൊഹൃരുപങ്ങഗ നോക്കി ശ 

രിയായിട്ടുള്ളതിനെയും തെഠഠായി 

ട്ടുള്ള തിനെയും തിരിച്ചറിയുവാന് ച്ര 

യാസമാണു. എന്നാല് നമ്മടെ ഭക്തി 
ഏത്ത നിലയിലുളളതാണെന്നു നമുക്കു 

തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുവാന് സാധിക്കേ 
ണ്ടതാണു”. വികാരങ്ങളുടെ സമൂഭ്ധി 
ഭക്തിയായി തെഠഠിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടവാന് 
ഇടയുണ്ടു . നമ്മടെ ഹൃദയം ഒരു 
വൃക്ഷം പോലെയാണു്. വികാരങ്ങഗ 
കൊമ്പുകളും ഇലകളമാണു. പ്രവൃ 
ത്തികളാണു'”് ഫലങ്ങഗ. ഒ രു 

വൃക്ഷത്തിനു എത്ര തടിച്ച കൊമ്പു 
കളും തഗച്ച ഇലകളും ഉണ്ടായാലും 

അതു ഫലം തരാത്തിടത്തോളും കാ 

ലം അതു കൊണ്ടു പ്രയോജനമില്ല. 

അതിന്െറ പ്രധാന ഉദ്ദേശം അതു 
നിഠവേഠവൃന്നില്ലം അതുപപോലെത 

ന്നെ നല്ല ച്രവൃത്തികളാകുന്ന ഫലം 

പുറപ്പെടടവിക്കാത്ത ജീവിതവും ച്ര 
യോജനരഹിതമാണു , ഒന്നാമതു” ഹു 
ദയം നാന്നാകണം; അലപ്ല്യോഗഗ നല്ല 
പ്രവൃത്തികളാകുന്നപാലം ജീവിതത്തില് 

പ്രത്വക്ഷപ്പെടടം. മനുഷ്യരെ തൃപ്ി 

പ്പെടുത്തുവാണ് ആത്മാര്ത്ഥതയില്ലാ 
ത്ത സല്പ്രവൃത്തികള് ചെയ്തതു കൊ 
ണ്ടും ഫലമില്പം സകല രഹഫസ്പങ്ങ 

ളെയും അറിയുന്ന ദൈവം പ്രവൃത്തി 

കൊണ്ടുമാത്രം തൃഹ്ലീപ്പെടുകയില്ലം 

ഹൃദയവും ശരിയായിരിക്കണം. ഹൃദ 

ച൪ ച്ുവീക്ക് ലി 

കോച്ററിക് സഭ 
ഈജദടിപ്ൃ , എത്യോപ്യ, സുഡാന്, 

ഗോശഡ് കോസ്റ്റ്, സൌത്ത് ആഫ് ഠി 
ക്കാ എന്നി രാജ്യങ്ങളിലായി മുപ്പതു 
ലക്ഷം അംഗങ്ങഗ ഉള്ള ഒരു ഓരേത്ത 
ഡോക്സ് സഭയാണു കോപ്ഠഠിക” 
സഭ. പ്രസ്ത്ത സഭയയടെ പാത്രിയക്കീ 
സായ അംബാസ് യുസാബിനെ സുന്ന 
ഫദോസ് സ്ഥാനഭ്ൂഷ്യനാക്കിയിരിക്കു 
ന്നു. വിം മരക്കോസാണുു”് ഈ സഭ 
സ്ഥാപിച്ചതെന്നു പാരമ്പയ്യമായി വി 
ശ്വസിക്കപ്പെടുന്നും 

മതത്തോടുള്ളസമരം 

മനുഷ്യൃരില് അന്തരലീനമായിരിക്കു 

നന ഈശ്വരവശ്വാസത്തെയും മതനി 

ബ്ലയേയയം ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനു 

യമാകുന്ന വൃക്ഷത്തെ നനാക്കുക; അ 
പ്പോള് നല്ല ഫലം താനേ ഉണ്ടായി 
ക്കൊള്ള്ൂും. ഇതാണ്ട് ക്രിസ്മ്രീയ ഭക്തി 
യൂട ലക്ഷ്യവും രഹസ്വവുംം 

നമ്മടെ ഭക്തിജീവിതത്തെ സ 
ഹായിക്കേണ്ടവയാണു്” നമുക്കുണ്ടാകു 
ന്ന വിവിധ അനുഭവശ. യാതൊന്നും 
ക്രിസ്യുവിന്െഠ സ്ക്നേഹത്തില് നിന്നു 
നമ്മെ വേരപിരിക്കുവാന് നാം അ 
നുവദിക്കരുതു'. സന്തോഷമായാലും 
ദു:ഖമായാലും സമ്പത്തായാലും ദദാതി 
ദ്മായാലും ജീവനായാലും മരണമാ 
യാലും എല്ലാം നമ്മിചുളൂള ദൈവസ്ക്റേ 
ഫത്തെ വളതുത്തു വാനുള്ള ഉപാധികളാ 
യി പരിണമിക്കണം.“അതിനു” അനുദി 
നം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ, 

കന്നി 30: 

കുള. റഷ്യന് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാര്ട്ടിയുടെ 
പ്രവരത്തനം തുടരുകയാണെന്നു സെക്ര 
ട്ടറി ക്രചേവ് പ്രസ്പാവിച്ചിരിക്കുന്നു.. 
36 വര്ഷം നോക്കിയിട്ടുംനശിക്കാതെ 
ഷ്വയില് ക്രൈസ്പപസഭ വളുന്നകൊ 
ണ്ടിരിക്കുകയാണു് . 

മനുഷ്യന്െറ ആവ൪് തെറവകഠം 
ോമന് തത്വജ്ഞാനിയും രാജ്വത 

ത്്രജ്ഞനുമായ സിസഠോ 2000പര്ഷ 
ങ്ങഗാക്കു മുമ്പ" പഠഞ്ഞതു” ഇന്നും യ 
ഥാര്ത്ഥമായിരിക്കുന്നും മനുഷ്യന്െറ 
0 തെഠവ൮കശഃ- 
1) സ്വകായ്യനേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതു” മ. 
ഒ൮ള്ളവരെ ഞെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞാണെന്നു 

ഒള അബഭ്ധ വിശ്വാസം. 

ജ) പ്യത്വാസുപ്പെടുത്തുകയോ തെഠവുതി 
രുത്തുകയോ ചെയ്യുവാന് പാടില്ലാത്ത 
സംഗതികളെക്കുഠിച്ച് ക്ലേശിക്കുന്ന. 

മനോഭാവം 

3) ഒരു സംഗതി അസാഭ്ധ്യമായിത്തേമ 
ന്ുന്നതു”് നമുക്കു ചെയ്തുതീരക്കാന് ക. 

ഗിയാത്തതു കൊണ്ടാണു എന്നുള്ള. വി 

ചാരംം ൽ 

3) നിസ്സാരങ്ങളായ മുന്ഗണനകളെ. 
മാഠഠിനിത്തുന്ന സ്വഭാവം. 

5) മനസ്സിന്െഠ സംസ് കാരവും വി 
കാസവും അവഗണിക്കുകയും വായന 

യും പഠനവും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും 
ചെയ്യുക. ലാ 

0) നാം ഖെയ്യുന്ന രീതിയില് ൭൭൮. 

ഒുള വരും ജീവിക്കയും വിശ്വസിക്കയും. 

ചെയ്യണമെന്നു നിര്ബന്ധിക്കാന് ശ്ര 
മിക്കുക, ടം 

ലിപി പിടി 

ധലപ്സനമന് 
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ഒക് ടോബര് 10 ചര്ച്ചവിക്ക് ലി 

&ഃവദവായനക്കുറിപ്പകഠാം 

പരിശുദ്ധ അപ്പോസ്തല പ്ര 
വൃത്ത കഠം 

തിങ്കശ: 11: 1-- 18 

വിധിനിര്ണ്ണായകമായ ഒരു ഗതി 

പ്വത്വാസംതന്നെയായിരുന്നു സഭാ ച 

രിത്രത്തിലിതു്. പ:പത്രോസിനുണ്ടാ 

& യ സ്വര്ഗ്ഗീയ വഖെള്ളിപാടിന്െഠ ശ 

 ക്തിമൂലം മാത്രമാണു” പുഠജാതികളെ 

: സഭയിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുവാന് ആദി 
_ മസഭ സന്നഭ്ധയായയ്ര്ം 

[ നമ്മടെ സഭഡ്ക്കമിന്നു” സഭയ്ക്ക് വെ 
ി കിയിലുള്ള വരുമായി സമ്പര്ക്കുമില്ലെ 

 നഅതന്നെയല്ല, അവരെപ്പഠറി പ്രത്യേ 

കമായ കരുതലോ താല്ലയ്യമോ ഇല്ൃതാ 
നും. സഭയില് പുതിയ ജീവനുണ്ടാക 
 ണമെങ്കില് ക്രിസ്പുവിന്െഠ സുവി 
" ശേഷവുമായി സഭേതരന്മാരെ സമീ 

_ പപിക്കുവാനുള്ള മനോധൈര്യവും സ്നേ 

ഹവും നമുക്കുണ്ടാകണം, അപ്പോഗ 
_ മകാത്രമേപരി ശു ഭ്ധാത്താ വ് 
അവരേ യും ന മ്മേയുംഒരു 

മിച്ചു ചേര്ത്തു നമ്മൃടെയിടയില്ത്ത 
3ന്നയയളള. സ്പു൪ഭ്ധകളെയും കലഹങ്ങ 

ളെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയുള്ളു, സു 

വിശേഷഫഘോഷഞണത്തിന്നല്ലെങ്കില് സ 

ഭയ്ക്്ക് സമാധാനമെന്തിനു ? 

) ര, 

1 

ചൊല്വാ: 11:1-_20. 

മുന്വിഖരിച്ച സംഭവത്തിന്െഠ 
ഫലമായുണ്ടായ പൃതിയ സ്ധാഹചര്യ 

അ്ങളെ അപ്പോഴും ആദിമ സഭ ഉപ 

യോഗപ്പെടടത്തിയില്ലം ദൈവാത്മാവി 

നന്െഠ പ്രത്വക്ഷമായ അനുമതിയു 

ണ്ടായിരുന്നിട്ടം, യഹൂദന്മാരുടെയിട 

യില് മാത്രമേ ആദ്യമവര സുവിശേ 

ഷം പ്രസംഗിച്ചു. എന്നാലവരുടെക്രു 

ട്ടത്തില്ത്തന്നെ ഗ്രേക്കരുടെയിടയില് 

വളര്ന്നവരായിന്നു കുപ്രോസ്യകാരും കു 
ഥേന്യക്കാരുംം അതുകൊണ്ടു് അവര് 
ക്കെങ്കിലും ഗ്രേക്കരോട്ട” കര്ത്താവേശ്ത 
മിശിഹായെപ്പഠഠി സംസാരിപ്പാന് 
സാധിച്ചും 

സഭാസേവകന്മാരായി നമ്മൃടെയി 
ടയിലുള്ള വരും അന്യമതസ്ഥരായും അ 

ന്യമസഭക്കാരായും സമ്പര്ക്കമില്ലാത്ത 
ഒരു വ്യത്വസ്പ ലോകത്തില് ജീവിക്കു 
ന്നതുകൊണ്ടാണോ അവര്ക്കു് മനസ്സി 
ലാകുന്ന ഭാഷയില് 

ിയിക്കുന്നതിനു് നമുക്കു്” സാധിക്കാ 
തെ പോകുന്നതു? ഒരുപക്ഷേഈസ 
മ്പരക്കും പുലര്ത്തുതിനുളള. മാ൪ഗ്ഗം സ, 

സുവിശേഷം അ 

വിശേഷവുമായി അവരെ സമീപിക്കു 

ന്നതു തന്നെയായിരിക്കുമോ? 

ബുധന് 11:22 206 
വി, ബരന്നബാസിന്െറയും വി, 

പൌലൂസിന്െഠയും നേതൃത്വത്തില് 
യരുശലേം, സഭയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തി 

ല് അന്ത്യോഖ്യായില് സ്ഥാപിക്കപ്പെട 

സഭയാണ് യഥാത്ഥത്തില് പൂഠജാ 
തികളെ കൂടെ ഉഗക്കൊണ്ടു” പൂര്ണ്ണത 
പ്രാപിച്ച ആദ്യ കാതോലിക സഭ. 

വിം ശ് ളീഹാന്മാരും സഭയും ഒരുമി 
ചു ചേര്ന്നാണു” സൃവിശേഷഘോഷ 
ണം നടത്തിയതെന്നു” 20-ാം വാക്യ 
ത്തില് കാനെന്നും ആധ്യനിക കോളേ 

ജ് വിദ്യര്ത്ഥികളെ പ്പോലെ എല്ലാവ 
ക്കും മ൮ ചേരുകൊട്ടപ്പാന് സാമത്ഥ്വമ 
ളള വരെന്നു് വിഖ്യാതരായിരുന്ന ആ 

ന്തോഖ്യാക്കാര്, "ക്രിസ്യ്യാനോസ്*” ൭ 
ന്ന വാക്കിന് "തന്കാര്യം നോക്കാന് 
കൊള്ളാത്തവ൪, ദയാലുക്കശ്” എന്നു 
ക്രടെ അര്ത്ഥമുണ്ടായിരുന്നും എന്നാല് 
തങ്ങളുടെ നാഥന്െഠ നാമത്തോടെനു 
ബന്ധിതമായ ഈ മ൭൨൮ പേരിനെ ക്രി 

സ്മ്യനികശ സന്തോഷപൂര്വം സ്വീക 
രിക്കുകയാണുണ്ടായതു”. ഈ കളിയാ 
ക്കിയുള്ള പേരിനുപോലും അര്ഹത 
യില്ലാത്തവരായിരിക്കയല്ലേ നാമിന്നു 2 

വ്യാഗം: 11: 9730 

സഭയുടെ ജിപന്െഠ പ്രധാന ചി 
ഹ” നങ്ങളിലൊന്നാനു” പരസ്പരം സ 
ഹായിക്കുവാനുലല ഉദ്യക്തതം ഫലപു 

ഷ്ിയില്ലാത്ത യഹ്ലൂദ്യയില് ലോക 

ക്ഷാമത്തിന്െഠ ദാരുണ ഫ്ഥലങ്ങഗ അ 
നന്വസാധാരണമാംവിധം അനുഭവ 

വേദ്യമായി. നാഗരികതയുടെയും വാ 

ണിജ്യ സമുദ്ധിയുടെയും കേന്ദ്ുമായി 

രുന്ന അന്ത്യോഖ്യായിലെ സഭ ആ സമ 

യത്തു” ജേഷ്ടസഹോദരീസഭയായ ഈ 

രശ ളേം സഭയെ കയ്യയച്ചു സഹായി 
ചതുപോലെ നമ്മുടെ സഹായം ത്ത 
വശ്യമുഭമവരെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടു 

പിടിച്ചു സഹായിക്കുവാന് നമുക്കും ലു 
മതലയുണ്ടു്. ക്രിസ്ധവിന്െഠ തിരുശരീ 
രംഒരു കുട്ടംബം പോലെയാണല്ലോ. 

അന്ത്യോഖ്യായിലെ പുഠജാതിയുടെ 

ഈ സ്ന്റേഹോപഹാരമാണു”' അന്തോ 

ഖ്യായയം യരുശലേമും തമ്മിലുളള സം 

സ്ത്രാര വൈവിധ്യത്തെ അതിലംഫി 

ചും അവരെ അന്വ്യോന്വം ക്രിസ്കുവില് 

യോജിപ്പിച്ചതു”. 

2 

വെകൂളി; 12: 1-5 
ഹേരോദ് രോമന്മല്ല യഹ്ുദന്മമ 

ല. അതുകൊണ്ടു” താന് ഭരിക്കുന്നവ 
രായ യ്ഹൂദരേയ്യം തന്നെ ഭരിക്കുന്നവ 

രായ മഠാമരേയ്യം പ്രസാദിപ്പിച്ചിട്ട പേ 

ണം ഈ ഏദോമ്വന് ജീവിക്കുവാന്. 
അതിനു് വേണ്ടി ആരെയും കെലല്ല 
വാന് മടിയില്ലാത്ത ഈ ഹെരോദ് 
ക്രിസ്കവിന്െഠ ജനനകാലത്തു” രണ്ടു 
വയസ്സില് താഥെയുളള. കുഞ്ഞുങ്ങക്കെപ്പോ 

ലും നിര്ദയം നിഹനിച്ച ഹേരോദി 

നെ പുത്രനാണെന്ന് ഹാം ഓക്കണം. 

എല്ലാ കഠോര പാവങ്ങളുടെയും 

ഉത്ഭവസ്ഥാനവും പ്രേരകശക്തിയ്ും 

സ്വന്തം നിലയ്യേയും സ്ഥാനത്തേയും 

സംരക്ഷിക്കന്നതിനുകള, തുഷ്ണയാ 
ണെങ്കില്, നമ്മടെ പാപവും ഫെ 

രോദിന്െഠ പാപവും തമ്മിലുള്ള 
വൃത്വാസം മാത്രയില് മാത്രമുള്ള ഒന്ന 

ല്ലേ? 

ശനി: 13: 1.10 
തല്ക്കാലം യഹൂദരെ പ്രസാദിപ്പി 

ക്കുവാന് വി: യാക്കോബിനെ ഉപ 
യോഗിച്ച ശേഷം കുഠെക്കഥിഞ്ഞു് ഉ 

പയോഗിക്കുവാന് വേണ്ടി മാഠഠി വ 
ച്ചിരിക്കയായിരുന്ുു വി: പത്രോസി 

നെ. എന്നാല് സഭ പ്രാത്ഥനയഷ്ക്കായി 
തങ്ങളെത്തന്നെ ഒരുക്കിയതു മൂലം 
ഹെരോദിന്െഠ പഭ്ധതി ഫലപ്രാ 
പ്ിയിലെത്തിയില്ലെന്നു' മാത്രമല്ല, 
ആ പടങ്ധതി തന്നെ സഭയുടെ വളര്ച്ച 
ക്കം ദൈവത്തിന്െഠ മഹതവരത്തിനു 
മായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടകയും ചെ 

നമ്മടെ സഭയിന്നഭിമുഖികരിക്കുന്ന 
തു” പുറമേ നിന്നുഭമ ഹെരോദുമാരതെ 
യല്ല, ആന്തരീകങ്ങളായ മാരക ശക്തി 
കള്ളെയും കലഹപ്പിശാചകുക്കളേയയമാ 

ണു”. എന്നാല് ഈ അവസരത്തില് 
നാമും ഐക്വതയോടടം ജാഗരൂകത 
യോളട്ടം ക്രടെ പ്രാത്ഥനാനിരതരാകു 
മെങ്കില്, നമ്മെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന കാ 

രാഗ്രേഹകവാടങ്ങളു ൦ താന) തൃമൃക്കുക- 

യില്ലേ? റ 

ഴ് 

ചര്ച്ചവീക്കിലി വരിസംഖ 
(എല്പോഴചംമുന്ക്ര൪) / 

ത്ര.ണ. സം 

ഒരു വര്ഷത്തേക്ക് 4_0_0 

ആവമാസത്തേക്കു” പിടി 

ഓഠപ്രതി 0-0 



10) 

( റ _പാംപ്പേജില്നിന്നും തുടരച്ചു 

സ്വതേതന്നെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരു 
ന്ന അനാരോഗ്യവും, കോളജിലും യ്ത 
ണിലേഴ 'സിറഠിയിലുമുണ്ടാ യിരുന്ന 
ബഹുലമായ ൧ൂമതലകളുമായിരുനം 

ഈ അനാസ്ധധഡ്ക്റരളള പ്രധാന ഹേതു 

ക്കഗാ. എങ്കിലും പല പണ്ഡിതസദ 
കകകിലും ദേവാലയങ്ങളിലും ഡോ 

കൂര ഹോഗഥു” ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രഭാഷ 
ണങ്ങഗ എല്ലാംക്രടി ഒരുമിച്ച പ്രസി 
ദ്ധപ്പെടുത്തുന്നപക്ഷം അതൊരമൂല്യ 
ഗ്രന്ഥമായി ഗണിക്കപ്പെട്ടം, മതത്തില് 

അത്ഭുതങ്ങഗക്ക് അഥവാ അതിമാനു 
ഷ്ഷികാംശത്തിനുളള സ്ഥാനത്തെപ്പഠഠി 

കഥാപുരുഷന് ധാരാളം ചിന്തിക്കയും 
പ്രസംഗിക്കയയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എ 
ഡിന്ബഠോം, ഗ്ളാസ്ഗോ എന്നി 
രണ്ടു പുരാതനസര്വകലാശാലകളില് 

അദ്ദേഹം ചെയത പ്രഭാഷണങ്ങള് 
ഈ വിഷയത്തെപ്പറഠി അദ്ദേഹത്തി 

നണ്ടായിരുന്ന അപാരമായ ജ്ഞാനം 

സ്തൂഷ്ടമാക്കുന്നവയത്രെ. മദ്രാസ് സര്വ 
കലാശാലാ കോണ്വൊക്കേഷനിലും 
ഒരു വരഷം പ്രസംഗിക്കുന്നതിനുകൂളൂ 
വഹുമതി ഹോഗിനു ലഭിച്ചു, പ്രസ്മൂത 
പ്രസംഗവും ഇന്ത്യന് ഫിലസോഫി 
ക്കല് കോണ്ഫഠന്സില് ചെയ്ത 
അദ്ധ്യക്ഷപ്രസംഗവും സവിശേഷം 

ശ്രദ്ധേയവും ആശയബഹുലവുമായിരു 
ന്നും 
ന ഇന്ഠ൪ നാഷനല് മിഷനഠി കോ 
ണണ്ഫാഠാന്സില് ജഗല്ച്രസിദ്ധന്മാരാ 
യ പല ക്ക്രൈസ്ധവ നേതാക്കന്മാരുടെ 
യം പ്രഭാഷണങ്ങഗ ഉണ്ടായിരുന്നു, 
ക്രിസ്പമസ്സിന്െഠറ തലേ രാത്രിയില് 
ചേന്ന യോഗത്തില് "വചനം ജഡ 
മായി” എന്ന വാക്യത്തെ ആസ്സൂദമാക്കി 
പം ഹോഥഗു” ചെയ്ത പ്രസംഗമാ 

യിരുന്നു അവിടെ കേട്ട സകല പ്രസം 
ഗങ്ങളിലും മികച്ചുനിന്നതു” എന്നായി 
രുന്നു പൊതുവേയുള്ള, അഭിപ്പായം, 

ഡോക്ടര് ഹോഗിനെഠ ചരമം പ്രമാ 
ണിച്ചു് ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് പ്രസിഡ 

ണ്ടും സുപ്രസിദ്ധ തത്വശാസ്ത്രപിദ 

ഹ്ദ്ധനുമായ ഡോക൪ എസ്. രറധം 

ചി എ;ുതവയയച്ച ഒരു സന്ദേശ 
ത്തിരു ഓദ്യോഗിക കൃത്വങ്ങളുടെ ബാ 

ല്യം നിമിത്തം ക്രട്ടതല് ഗ്രന്ഥ 
ഒദശാ രചിക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിനു 
സഃധിക്കാഞ്ഞതിലുള്ള മനസ്താപം ച്ര 
കടിപ്പിച്ചിരുന്നു. 

1088__ല് ഡോക്ടർ ഹോഗ്” പ്രി 
ന്സിപ്പാലൃയദ്വോഗത്തില് നിന്നും പിര 
മിച്ച സ്റ്സോട് ലണ്ടില് പോയിതാമസി 
ചം അക്കാലഘട്ടത്തില് അദ്ദേഹം എ 

1938___ല് താമ്പരത്തുവച്ചു നട 

ചര.്ചുവിക്ക് ലി 

ഗ്രതിയ മൂന്നാമത്തെ കൃതി "ഹിന്ദുക്കു 
കോഴുള്ള. ക്രിസ്മുവിന്െഠ ഭൂത" ത 
ന്െറ ദീര്ഘകാലത്തെ പഠിത്തം, പ 
രിജ്താനം., അനുഭവം ഇവയെ ആസ്സു 

ദമാക്കി എഴുതിയിട്ടുളളതത്രെ. ക്രിസ്ത് 

മാരഗ്ഗത്തിന്െഠ സവിശേഷമായ ലി 
ലയും നിലജഷുയം, സഭയുടെ പ്രാധാന്യം 

ഇവയെല്ലാം ഈ കൃതിയില് ച്രതി 

പാദിച്ചിട്ടുണ്ടു', ഡോക്ടര ഹോഗി 
ന്െഠ ആശയങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും 
ഗ്രഹിക്കുന്നതിനു സാധാരണക്കാക്കു പ്ര 
യാസമായിരുന്നു, നല്പഭാഷാസ്വാധീന 
മുള ആളായിരുന്നെങ്കിലും തനെ 
ആശയങ്ങഗ ലളിതമായ രീതിയില് 
പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനു ഡോക്ടര ഹോ 

ഗിനു പ്രയാസമായിരുന്നു: അദ്ദേഹ 

ത്തിന്െറ ചിന്താഗതി അത്രഷ്കതും അ 
“ ഗാധവും ആശയങ്ങഗ ഗഹനവുമായി 
രുന്നു. കോജജ്ു ചാപ്പലില് ഹോഗ് 

ചെയ്യു പ്രസംഗം കേടു ശേഷം ഈ 

ഒഞ്ങി വരുന്ന പല പവിദ്ധയാര്ത്ഥികളും 
പ്രസംഗകന് പഠഞ്ഞതു യാതൊന്നും 
തങ്ങഗ്ക്കു മനസ്സിലായില്ല എനു പഠ 
യൂന്നതു ഞാന് പലപ്പോഴ്ചം കേടിട്ട 
ണ്ടു. എങ്കിലും ശ്രദ്ധയോടെ വായി 
ച പഠിക്കുന്നവര്ക്കു ഈ ചിന്തകന്െഠ 

ആശയങ്ങഗ ആസ്വാദനീയമായി തോ 
ന്നാതിരിക്കയില്ലം ഓണേഴ്സ് കോ 
ഗ്സില് പഠിക്കുന വിദ്യരേത്ഥികളാ 

യിരുന്നു ഹോഗിണ്െഠ പ്രബോധനവും 
പഠിപ്പിക്കലും കൊണ്ടു യഥാത്ഥമായി 
പ്രയോജനം സിദ്ധിച്ചവ൪ം 

4 
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കന്നി 90 

തനെ വിദ്യാത്ഥികളോടു ആളും 
പ്രതി ഇടപ്പെടുന്നതിനും അവര്ക്കു. 
വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങള് ചെയ്തുകൊടട 
ക്കുന്നതിനും ഡാക്ട൪ ഹോഗിനും അദ്ദേ 

ഹത്തിന്ൌ പത്തിക്കുമുണ്ടായിരുന്ന 
താലയ്യം നിസ്സ്റീമവും നിഷ് ക്കളങ്കവു 
മായിതന്നു, രോഗത്തില് കിടക്കുന്ന 

പിദ്ധാത്ഥികളെ സന്ദര്ശിക്കുക, അവ 
൪ക്കു വേണ്ടുന്ന ഉതവികശ ചെയ്തുകൊ 

ടടക്കുക, വേണ്ടി വന്നാല് ക്രടെ താമ 
സിപ്പിക്കുക, ഈവക സേവനങ്ങഗ 
യതൊരു മടിയുംക്രടാതെ ഹോഗു ദ, 
മ്പതികശ ചെയ്യ വന്നും പരേതനായ 
പ്രൊഫസ്സര കെ. സി. ചാക്കോ മദാ 

സില് രോഗിയായി താമസിച്ചിരുന്ന 

 പ്പോഗശ ഇവര് അദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടി 
ചെയ്ത ശുശ്രഷകശ അക്കാലത്തു ഏവ 
രുടേയയം അഭിനന്ദനത്തിനു പത്രിഭ 
വിച്ചു ശനിയാഴ്ച, തോറും നാലയമ 

ണിക്കു ശേഷം വിദ്വാത്ഥികളെ സ്വ 

വസതിയില് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ആ 

വരെ സല്ക്കരിക്കുന്നതും ഇവരുടെ 

ഒരു പതിവായിരുന്നു, എന്നാല് ചില 

വിദ്യാ൪ത്ഥികഗ തആഅനല്ല മനുഷ്യരുടെ 
കാരുണ്യത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യാതിരു. 

ന്നിട്ടില്പ, മക്കളില്ലാത്തവര, വിശി 
ഷ്യ വിവാഹിതരായ സന്താനരഹി 

തര് പ്രായേണ കുട്ടികളോടു വലിഷ് 
വാത്സല്യം കാണിക്കാഠില്ലെന്നാണു 

പൊതുവെയുള്ള. അഭിപ്പായം. എന്നാല്. 

ഹോഗു ദമ്പതികളുടെ പ്രകൃതി നേരേ, 
മുഠിച്ചായിരുന്നും 

പം കം... .൭ം.ക.കംകംംകം൭ം....ം൭ം...ക.൭.. ൭.൭... ൭.൭... കകക .൭.൭ം...൭.൭൦. ൫൦ ൭... കം രം ടം 
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സ്ധാക്ട൪ ഹോഗിന്െഠ സ്വഭാവഗു 
ണങ്ങളെപ്പഠാി ചിന്തിക്കുമ്പോഗ അ 
ദ്ദേഹത്തിനെഠ കൃത്വനിഷ്ഠട. സ്വാത്ഥ 
രാഹിത്യം, വിനയം, സൌമ്യത മുത 

ലായവയാണു” മനസ്സില് പൊന്തിനി 

ക്കുന്നതു”. താന് ഒരു അഗാധചിന്ത 
കനാണെന്നോ ഞജ്തഞാനിയാണെന്നോ 

ആ മഹാത്മാവു നടിച്ചിരുന്നില്പം ഏ 
തെങ്കിലും ചുമതല ഏല്ലിച്ചാല് അതു 

വിശ്ചസ്മതയോടുക്രടി നിരവഹിക്കുന്ന 
തതി ഹോഗിനുള്ള നിര്ബന്ധത്തെ 

പ്പറഠി മദ്രാസ് യശ്കൂണിലേഥ് സിഠഠി 
വൈസു ചാന്സലര് ഡുകടര സര് 
എ-ലക്ഷ് മണസ്വാമി മുതലിയാര് ഒരു 

ലേഖനത്തില് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടു 

ഒണ്ട്, കൃത്വനിഷ്ഠടയുടെ ക്രടുതല്കൊ 
ണ്ടു അദ്ദേഹം തനന്െഠ ആരോഗ്യത്തെ 
തന്നെ അവഗണിക്കുന്നുണ്ടൈന്നു മിസ്ത്ു 

“ ഹോഗു സാധാരണയായി പരാ 

തപ്പെടാവുണ്ടായിരുന്നും ഡാക്ടര ഹോ 

ഗ് ക്രിസ്ത്യന് കോളജില് ഉദ്യോഗ 
ത്തില് പ്രവേശിച്ച കാലത്തായിരുന്നു 
മദ്രാസിലെ പ്രസിഭ്ധപ്പെട ആര ബത് 

നോട്ടുബാമു പൊളിഞ്ഞതു”. ആബാ 
കിന്െഠ മാനേജിംഗ് ഡയമകടരായ 
സര്. ജെം. ആര്ബത് നോട്ടിനെ മമദ്രാ 

ആഅആസു ഹൈക്കോടതിയില് വിസ്മരിച്ച 

പ്പോഗ ജൂഠിമാരില് ഒരാഗ പ്രൊഫ 
സര ഹോഗായിരുന്നും ഇതു പ്രമാണി 
ച്ച് ബാങ്കിംഗ് സംബന്ധമായ പല 

പുസ്തകങ്ങള് അദ്ദേഹം അന്നു പ്രത്വേ 
കം വായിച്ചു പഠിക്കുന്നതിനു ശ്രഭ്ധി 

ചും ജൂഠിയിലെ ജോലി തപ്യ്തികര 

മായും മനസ്സാക്ഷിക്കനുസരിച്ചും നിരവ 

ഷഛഹിക്കന്നതി നു ഇതു അവശ്യം 

വേണ്ടതാണെന്നു കള ബോധം 
അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന തിനാ ലാ 

ണു് അങ്ങിനെ ചെയ്തതും പ്രിന്സി 
പ്രാഗ് എന്ന നിലയില് വിദ്വാരത്ഥി 
കളുടെ പ്രമോഷ്യന്, സിലക് ഷ്യന് 

മുതലായവ ചെയ്യുമ്പോഗ്, ഏറഠവും നീ 
തിപൂ൪വം പ്രവത്തിക്കുന്നതിന്ന ഡാം 
'ഹോഗു ശ്രുഭ്ധിക്കനിമിത്തം ചിലപ്പോ 

ഗു കാലതാമസം തന്നെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടു. 
1903-ല് പ്രൊഫസറായി ഉദ്വോ 

ത്തില് പ്രവേശിച്ച ഡാം ഹോഗ് 
102 8__ല് പ്രിന്സിപ്പാലായി നിയ 
മിക്കപ്പെട്ടും തന്െറ മുന്ഗാമികളാ 
യ മില്ലര്. സ്ത്രിന്ന൪, മക് ഫ്െയില്, 
വെസ്റ്റന് എന്ന മഹാന്മാര് സൃഷ്ടിച്ച 

'വാരമ്പയ്യം വിശ്വസ്ൂതയോട്ടം പ്രാപി 
യോടും പുലര്ത്തിക്കൊണ്ടുപോരുന്ന 

തിന് അദ്ദേഹത്തിനുസാധിച്ചിട്ടുണ്ടെ 

അള്ള തിനു സംശയമില്ല,കോളുജ് താ 
ബ്വരരത്തോട്ട മാഠറുന്നതു പ്രമാണിച്ചും അ 
തിന്െഠ നാനാമുഖമായ വികസന 

ചരച്ചുവീക്ക് ലി 

ചരിത്രപംക്തി 

മലമൂരസദയയടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി 

(പി. എംം പത്രോസ്, 

മലങ്കരസഭ സരവസ്വതന്ത്രയാണെ 
നും അതിന്െറ സ്ഥപകന് പരശു 
ഭ്ധനായ മാരത്തോമ്മാ ശ്ലീഹാജല്ലാ 
തെ മഠ൮ ശ്ലീഹന്മാര് ആരുമല്ലെ 
ന്നും ഇന്നേവരെ മലങ്കരസുഠ യാനിസ 

ഭാംഗങ്ങഗ പരമാര്ത്ഥമായി വിശ്വ 
സിക്കുകയും ആയതു 1055 വര്ഷ 
ത്തോളം പുലത്തുകഷും ചെയ്തുവരുന്നു. 
എന്നാല് ഇക്കഥിഞ്ഞ അരശതാബ്ദ 

ത്തോളം കാലം ഈ സ്ധമുദായത്തി 

ല് നിലനിന്നുപോരുന്ന സമുദായ 

വഴക്കു ഇതു:പയ്യന്തം അവസാനിച്ചി 
ടില്പ. ക്രിസ്മാബ് ദാദ്യശതകങ്ങളിലയം 
അതിനു ശേഷധു, സഭാകായ്യസംബ 
ന്ധമായ കായ്യങ്ങളില് സഭയില് വഴ 
ക്കും അഭിപ്രധയവ്വത്വാസവും കക്ഷി 

ത്തിനു ഹോഗു ചെയ്തു പ്രയത്നങ്ങള് 
സ് മരണീയമത്ത്രെ. സഭാസംബന്ധമാ 
യ നിലയില് ഒരു ഉറച്ച പ്രെസ്ബി 
റീഠിയനായിരുന്നതിനാല് ആരാധന 

യില് ബാഹഫ്വാചാരങ്ങഗക്കും ചടങ്ങുക 

ശക്കും (195 9൩0 സന്ധി) അദ്ദേ 
ഹം ഒട്ടം വില കല്ലിച്ചിരുന്നില. 

രാ്ട്രീയകായ്യങ്ങളില് ഒരു ഉല്പതികഷ്ക്കു 
വായ ഈ മിഷനഠി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാ 

തന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തില് അ 

നുഭാവം കൈക്കൊണ്ടിരുന്നും നിയമ 

ലംഘനകാലത്തു ബ്രിടിഷ്ഗപണ്ൈ 

ന്ഠിന്െഠ മര്ദ്ദനനടപടികളെ്െ അ 
ദ്ദേഹം കുഠഠപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു. 

1937__ല് ക്രിസ്പ്യന് കോളജു 
നന്െഠ സെ൯ഠിനഠി ആഘോഷാിച്ചതം 

അധികം താമസിയാതെ കോളജു” 
താമ്പരത്തോടട മാറഠിയതും ഹോഗി 

ന്െറ ഭരണകാലത്തായിരുന്നും താമ്പ 

മുളന്തുരുത്തി) 

പിരിവുകളും ഉണ്ടായതായി സഭാചരി 

ത്രങ്ങശ സാക്ഷിക്കുന്നു, ആ വഴക്കുക 
ഒളെല്പാം കാലവിളംബമെന്വേ ഇരു 

കക്ഷികളും യോജിച്ചോ ഏതെങ്കിലും 

കക്ഷി പിരിഞ്ഞോ അവസാനിച്ിട്ടു 

ളൂളതായും നമുക്കഠിവുണ്ടു”. എന്നാല് 

ഇപ്പോഴത്തെ കക്ഷിവഴക്കു വിശ്വാസം 

സംബന്ധമായതല്പം ഇരുഭാഗത്തേയും 

വിശ്വാസരിതിയില്യാതൊരു മാഠഠ 

വുമില്ല. ആരാധനാക്രമങ്ങളെ സം 

ബന്ധിച്ചു പഠവാനുക്ളതും ഇതുതന്നെം 

പിന്നെ/ഈ കായ്യം അവസാനിക്കാ 
ത്തതെന്തുകൊണ്ടാണു”. ഇസ്രായേല് 
ക്കാരുടെ കഠിനപാപം നിമിത്തം അ 

വര നാല്പതു മുഴുസംവത്തരക്കാലമ്യേഖ 
നത്തിലും മരുഭൂമിയിലൂമായി കഴിച്ചു - 

രത്തു ഒരു വ൪ഷം ച്രിന്സിപ്പാലായി 
രുന്ന ശേഷം 1995ല് ഡാ. ഹോ 
ഗു് ഉദ്വധോഗത്തില് നിന്നു വിരമിച്ചു 

സ്വദേശമായ സ്ക്ക്ോട്ടു് ലണ്ടിലേക്കു മട 
ങ്ങിപ്പോയിം അവിടെ ഒരു ഇടവക 

പ്രടക്കാരന്െഠ ജോലിയില് കുഠെ 
ക്കാലം ഏര്പ്പെട്ടിരുന്ന. ക്രമേണ തള൪ 

വാദം പിടിപ്പെട്ട് അവശതയിലായി 
ത്തീരുകയയം തന്നിമിത്തമുള്ള ക്ലേശം 
അനുഭവിക്കയും ചെയ്യേണ്ടിപന്നും അ 

ക്കാലഘട്ടത്തില് പോലും തന്െഠ പൃ 
രവ്വപിദ്യാർത്ഥികക്കോട്ടം സുഹൃത്തുക്ക 
ളോടുടമുമള സമ്പക്കം പാലിക്കാതിരു 

ന്നില്ല, 1054 ഡിസംബര് മാസത്തി 
ല് അദ്ദേഹം ദിവംഗതനായിം ഡ്ഡാം 

ഹോഗിനേപ്പോലെയുളള മഹാന്മാ൪ 

മരിച്ചാലും അവരുടെ സ്മരണ എ 

ക്കാലത്തും നിലനില്ക്കുമെന്നുളളതിനു 

സന്ദേഹമില്ല. 

ദ്ദ പാ യാായായായാവയായായായായെ യെ യാണു 

൦ പ്പെ [4 
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പുര. 4. 

ക്രട്ടിയുളമു, സമുദായത്തിലെ പ്രമുഖ 

വ്യക്തികളില് ചിലര തമ്മിലുണ്ടായി 

രുന്ന നിസ്സാരമായ ചില സൌന്ദയ്യതി 
രക്കിന്െഠ ഫലമായിട്ടുളവായ ഈ ക 

ക്ഷിവഴക്കവസാനിപ്പിക്കാന് വട്ടമേശ 

സമ്മേളനങ്ങഗ എവികടയെല്ലാം ക്രടി. 
ഇരുഭാഗത്തേയും പ്രബലന്മരോയ എത്ര 
യോ സമുദായാഭിമാനികശ ഏതെല്ലാം 
തരത്തിലുളള ക്രടിയാലോചനകശ ന 

ടത്തി, എത്രയോസമയംഇതിലേക്കു 

ചിലവാക്കിം 

എത്രമാത്രം പണം ചെലവു ചെയ്തും 

സമുദായാഭിവൃദ്ധിക്കായി വിനിയോഗി 

ക്കേണ്ടിയി രുന്ന എത്തു മാത്രം പണം 

വക്കീലന്മാക്കും കോടതികളിലുമായി 
ചെലവു ചെയ്തു. പ്വവഹരരകുതുകരും 

കക്ഷിവഗക്കിനെഠ ഉത്ഭവത്തിന്നും കാ 
രണഭൂതരും ത.ല്സാഹികടള്ട മായിരു 

ന്ന എത്രയൊ മഹാന്ുഭാവന്മാര് ശരീര 
പഞ്ചുര വിമുക്തരായിം നമ്മടെ ആദി 
മാതാപിതാക്കളെ വഥി പിഴപ്പിച്ച 

ആ മഹാ സരച്പം നമ്മടെ സമുദായ 
ത്തില് നിരവധി സഹായികളെ കണ്ടു 

പിടിക്കുന്നതും അവര് അതിനു വശം 

വദരായിത്തിരുന്നതുമാനു മഹാ കഷ്ട 

വും സങ്കടകരവുമായ പ്രധാന സംഗ 

തി. ക്രിസ്മുവിനും ക്രിസ്യ്യാനിക്കും എ 
തിരായി പിശാചിന്െഠ മുന്നണിയി 
ല് നില്ക്കുന്ന അനേകായിരങ്ങള് ൭. 
ണ്ടൈന്നാണു ഇവയില് നിനണെല്ലാം 

നാം അനുമാനിക്കേണ്ടത്ം. പീസുലി 
ഗുകാർ൪ അഹമഹമികയാ സത്ധഗ്രഹഫഹ 

ത്തോടെ ഒഠറു ശ്രമിച്ചതും മിക്കവാവം 

ഫലപ്രാപ്തിയില് എത്തിപ്പ്പോയെന്നു 

മലങ്കരസ്മദായം ആകമാനം വിശ്വ 

സിച്ചു ജുയഭേരിയടിച്ചതുമായ ഉതവ്വവാ 

സ യങഞ്ഞേം, സഭാസമാധാനം തൂടങ്ങി 

യ മല എലിയെ പ്രസവിച്ചതുപോലെ 

പയ്യവസാനിക്കാന് കാരണം എന്താ 

ണു. മലങകരസഭാ ഭാസുരനെന്നു വിശ്വ 

വിഖ്യാതനായ മല്ലപ്പമമി തിരുമേനി 

ഷ്യം മലങ്കരസഭയുടെ അഭ്യന്നതിയേയും 

സംയോജനത്തേയയം മാത്രം ജീവിതല 

ക്ഷ്ധൃമാക്കി മലങ്കര മാത്തോമ്മാശ് കീ 

ഹായയടെ ശ് ളീഹൈക സിംഹാസന 
ത്തില് ഇന്നു വാണരുളുന്ന പ: കാതോ 

ലിക്കാ ബാവാ തിരുമേനി ഈ വാര്ദ്ധ 

കുവകാലത്തു അസഹ്യമായ കായ മന: 

ശശേശങ്ങഗ സഹി.മു പ: പാത്രിരക്കി 

സുബാപാ തിരുമേനിയെ സന്ദരശിച്ചു 

അനേക യത നങ്ങഗ ചെയ്യ്േങ്കില്യം 

122൭0 2൭-൭൫-9൭ 

1111 മന് 
ആയവയൊന്നും ഫലപ്രാവ്ലിയില് എ 

ത്താതിരുന്നതും മലയാളത്തെ പാത്രി 

യരക്കീസു പക്ഷക്കാരായ അഭിപന്ധദ്വ 

തിരുമേനികള് ഐകകണ്ണവേന സ 
മ്മതിച്ചു സമര്പ്പിച്ചതുമായ സമാധാ 
നവ്വവസ്ഥകഗ പ: പാത്രിയര്ക്കീസു 
ബാവാ തിരുമേനി അസ്വീകായ്യമെന്നു 
പരിഗണിച്ചു തിരസ്കരിച്ചു കളഞ്ഞ 

തും എന്തുകൊണ്ടു”? മലങ്കരസഭയില് 
99 ശതമാനം അംഗങ്ങളും അഭിവാ 
ഞ്ഞരിക്കുന്ന ആ സമാധാന കവാടം 

ഇനിയും തുഠധക്കാതിരിക്കന്നതിന്െഠ 

ആന്തരോദ്ദേശമെന്താണ്? ഈവക 
സംഗതികഗ ഓരോന്നിനേപ്പറഠിയും 
നമ്മില് ഓരോ വ്യക്തിയും ദൈവഭയ 

ത്തോടും വിശ്വാസത്തോടുംക്രടി പ 
രിചിന്തിക്കേണ്ടതാണു”. 

ഒരു മഹാ പരിശുദ്ധ൯ന്വിലപിക്കു 
ന്നതുപോലെ - 

മനസ്സില് ഗുണമില്പാത്തവനെ! 

നിന്നാടാരു ഗുണംചെയ്യും, 

ദൈവം നിന്നെ അകഠറുമ്പോഗ 
അയ്യയ്യോ ആരു സഹായിക്കും. 

മേല്നിന്നാകാശം തള്ളും 
വ അതു വിഗ്ുങ്ങുംം 

സാമത്ഥ്വനെപ്പോല് നി__ 
നിലവിളിക്കും 

ആക്ട് 
ള് 

] 
് 

11, 2൦ള്ള്, മലളക്ര 

[പ്ി, 
അധ്യോ കേശപ്പാനാരുള്ളു.. 
നാഴ ൭ നാഴിക നിതേവം 

നാഗ കയൊക്കയില് ന് പിഗക്കും.. 

നിന്െറ നമയസ്ത്ലാരവും നോമ്പും. 
മ അയ്യോ 

എങ്ങിനെ കൈക്കൊകള്ളു 

ആണു നമ്മടെ മലങ്കര സമുദായത്തി 
നന്െഠ തരക്കാലസ്ഥിതി, ഇതില്നി 
ന്നു മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കില് വേ 

റൊരു പരിശുദ്ധപിതാവു പ്രാത്ഥിക്കു 
ന്നതുപ്പോലെ നൂവ൮ങ്ങിയ ഹൃദയത്തോ 

ട്ടക്രടി നാം നല്ല ഉടയവനെ സങ്കടം. 
കേശക്കണമേ ആത്മങ്ങഗ കരയുന്നു 
കടങ്ങഗ പൊവൃക്കേണമേ? 

എന്നു ഇററി9൮ വീഴ്ഴന്ന കണ്ണീരോ 

ടടക്രടി സകലരും പ്രാത്ഥിക്കണം. അ. 
പ്പോശ സമാധാന കവാടം താനെ. 
തുഠന്നു കിട്ടും. കരുണാവാരിധിയായ 

ദൈവം നമ്മുടെ സകലവിധ കുറെ 

ങ്ങളും നമ്മൃടെ പൂ൪വികൾ അറി 
ഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തുപോയതും! 

നാം അന്ദഭവിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന, 

തുമായ ഈ സക്കടാവസ്ഥയ്ക്കു തിര്ച്ചയാ, 
യും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിത്തരാതിര₹ 
ക്കയില്ലെന്നു നാം പരിപൂര്ണ്ണമായി 
വിശ്വസിക്കണം. റ ശുഭം, 

ന്തി 

൭൦൨൭൧൦ 

ടെ 

സാ? ഹ" ഉഡെക്കുന് ലിമിററയ് 
(1919-ല് സ്ഥാപിക്കപ്പെടതു) 

ബ്രാഞ്ചുകഠം. അലപ്പ, അമ്പലപ്പുഴ, അതു൪, ചങ്ങനാശ്ശേരി; 
ചെങ്ങആൂ൪. എടത്വാ എറണാകുളം, ഹരിപ്പാട്ട് , കോട്ടയം കുമരകം) 

കോന്നിം മാന്നാർ, പുതുപ്പള്ളി, പുഠമഠഠം, പാമ്പാക്കുട, തിരുവല്ലാ, 

തലയോലപ്പറമ്പു , തിരുപനന്തപുരംം 

ഏജന്സികഠം . ആലുവാ, അതിരമ്പുഴ, ബോംബെ, ബാംഗ് രം 

കൊച്ചി,കോഴിക്കോട്ട്, കല്ക്കട്ടാ,കോയമ്പത്തുര്, കണ്ണും ഈറോഡ , 
ഫെയാര്ഫീല്ഡ്, ഹൈദ്രബാദ്, കോതമംഗലം, കുത്തിയതോട്ട”, 

കോഴഞ്ചേരി, കായംകുളം, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി, മൂന്നാര മുണ്ടക്കയം, 
മൂവാറവുപുഴ, മംഗലാപുരം. മധ്യര, മൈസ്മൂര, മാവേലിക്കര, മദ്രാസ്സു 

നാഗ൪കോവില്, നാഗപ്പ൪, നൂഡഹി, പാലാ, പത്തനംതിടു പാലക്കാ 

ടട“. പീരുമേട്ട, സെക്കന്ദ്രബാദു", ചേത്തല; കൊല്ലം, റാന്നി സേലം; 
തിതനല്വേലിം തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി, തൊടുപുഴ, തൂത്തുക്കുടി, തൃശൂര്, 

വൈക്കം, വെല്ലൂരയവണ്ടിപ്പെരിയാ൪ം 
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